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עמוס דה־וינטר

יום 
והחמסין  בבוקר   11:00 שעה  שישי, 
שנפלנו עליו במושב עין יהב כבר 
מרביץ בנו ללא רחם. למרות החום, 
אזרנו אומץ והחלטנו לצאת ולחוות 
התיירות  תוכנית  את  ראשונה  מיד 
הוותיק  במושב  המתהווה  החדשנית 

שבלב הערבה.
דבר  לא  היא  במושבים  תיירות 
עוסקים  רבים  מושבים  חדש. 
הללו  העסקים  במרביתם  בתיירות, 

מת ואף  עצמאית,  בצורה  חפועלים 
חרים זה בזה. גם בעין יהב התפתחו 
עסקי תיירות רבים, שרובם מהווים 
תוספת הכנסה לחקלאות ולא מקור 
פרנסה עיקרי. מטבע הדברים, נכון 
להיום רשומים בעין יהב 46 חברים 
אחרת  או  כזו  בתיירות  שעוסקים 

והיד עוד נטויה.
אז מה כאן מיוחד אתם שואלים?
הח התקבלה  יהב  שבעין  זהו  חאז 

בעסקי  משותפת  לעבודה  לטה 
יהב  בעין  שהמבקר  כך  התיירות, 
בין  במושב  וליהנות  לשהות  יוכל 
כשהוא  יומיים,  ועד  שעות  מספר 
הצליח  זה  אם  חוויות.  משלל  נהנה 
ב”ענבי טלי” וב”יופי של ירקות” אז 

למה לא בתיירות?
איך עושים את זה?

יזמי  הם  עמית  ונמרוד  מירב 
תיירות מנהלים את חברת “פעימות 
”, מיזם תיירותי, משפחתי וחח רמדב

דשני, המזמין אתכם למסלולי טיול 
מירב מל יהב.  עין  באזור  חמיוחדים 

ווה את אורחיה במסלולים מיוחדים, 
חמד  בפינות  נשימה,  עוצרי  נופים 
אתכם  מחברים  שכולם  נסתרות, 
לעושר המקומי, טבעי ואנושי, חוויה 
בלתי נשכחת. עמית היא גם חברת 
יהב  עין  תיירות  של  ההיגוי  צוות 
ומובילה את התוכנית לאחד את כל 

לי במושב  השונים  התיירות  חעסקי 
חידה מלוכדת.

“בעצם,” מסבירה עמית, “הרעיון 

משותף.  מוצר  איזשהו  ליצור  הוא 
באזור קוראים לנו ‘קיבוץ עין יהב’, 
יש פה המון דברים שאנחנו עושים 
בכוח  מאמינים  אנחנו  כי  במשותף, 
של ה’ביחד’ – זה כוח שיוצר עצמה 
בחקלאות  כוח.  מכפיל  הוא  ובעצם 

שנים  המון  זה  את  עושים  אנחנו 
עכשיו  בונים  אנחנו  דבר  ואותו 
בתיירות. יש לנו קבוצת ווטסאפ של 
‘תיירות עין יהב’ ואין מצב שמשהו 
כך.  על  יודעים  לא  והחבר’ה  קורה 
אם הגיעה קבוצה עם איזושהי בעיה, 
אם צריך לתמוך, דברים נוספים, אם 

חלמישהו לא התקשרו אליו - אז מפ
נים אליו אנשים - עוזרים פה אחד 
לשני ובעיקר מנסים ליצור איזשהו 

מעגל של כח.”
שבמו סבורים  שרבים  חלמרות 

שאולי  )מה  לעצמו  אחד  כל  שבים 
דווקא  הארץ(,  במרכז  בעיקר  נכון 
כבערבה,  רחוקה  פריפריה  במושבי 
הערבות ההדדית היא מושג שעדיין 

חי וקיים.
“אנחנו  עמית,  אומרת  “תקשיב,” 
זה  אבל  העולם,  בסוף  כמעט  גרים 

חמשהו שאם אתה לא תהיה כאן בש
ביל השכן שלך – אתה לא תצליח. 
אין  עוד   – התיירות  בתחום  גם  כך 

חפה מושב אחד שהצליח להביא איז

מגוון  משותף,  תיירותי  מרקם  שהו 
עסקים שמשתדלים לבנות איזושהי 

חבילה לתייר.
“לא מזמן הרמנו פה יריד תיירות 
והזמנו סוכני תיירות שיבואו לראות 
תיירן  כל  ביריד  אז  כאן.  שיש  מה 

אחרת,  או  כך  שלו  העסק  את  הציג 
חלמשל, הביאו תומקארים ונתנו שו

הסעדה  שירותי  לסיור,  מתנה  ברי 
עוד והיריד היה מאוד מוצלח.”

המשותפת  התיירות  חזון  את 
רבה  ברצינות  יהב  בעין  מקדמים 
והתכנית היא להקים מרכז מבקרים 
כבר  המקודמת  תכנית  המושב,  של 
ובעין  הנדסי  תכנון  ועברה  בתב”ע 

הפ הקמת  את  לסיים  מקווים  חיהב 
רויקט בהקדם.

ומה עם התחרות? למשל לך יש 
חברה לסיורים ויש עוד חבר’ה עם 
חברות סיורים, איך זה מסתדר עם 

השיתופיות?
“הקמנו עסק בשם ‘פעימות מדבר’ 

במד מוטורית  ‘חוויה  עסק  פה  חויש 
חבר’ שגם עורך סיורים. אנחנו עור

כים סיורים בקלנועיות שמותאמות 
לשטח ובעיקר נועדו להגיע ממקום 
על  ההסברים  את  ולשמוע  למקום 
באזור.  והאתרים  הטבע  הסביבה, 

חמצד אחד, תוכל לראות בהם כמתח

רים אבל במציאות אנחנו משלימים 
זה את זה.

אלי  אנשים שמתקשרים  “למשל, 
וכך...’  כך  רוצים  ‘אנחנו  ואומרים: 
אני  צעירים,  חבר’ה  שומעת  ואני 
שואלת, ‘יש לכם ילדים צעירים או 

‘לא’  לי  ועונים  מבוגרים?’  אנשים 
ל’חוויה  ואני מציעה להם להתקשר 

חמוטורית במדבר’. זה גם תיאום צי
חפיות ויש פה עסקים זהים אבל שו

נים וזה מצוין.
“הרעיון הוא לתת לקהלים שונים 
אנחנו  לו.  מצפים  שהם  המענה  את 
קבוצות  עובדים  וועדי  עם  לוקחים 
אוטובוס  מגיע  לסיורים.  עובדים 
מקבל  אחד  כשכל  אותם,  ומפצלים 

חאת הקהל שמתאים לו, חבר’ה צעי
רים אליהם, המבוגרים יותר אלי וזו 
ולראות  לשני  אחד  לעזור  הכוונה: 

איך אנחנו מתקדמים.
לכל  שבו  תיירות,  אתר  “הכנו 
ערכנו  מיניסייט,  יש  במושב  תיירן 
ובפסח אירחנו  יריד תיירות מוצלח 
את  תרגמנו  בנוסף,  מבקרים.  המון 

נו ולשפות  לאנגלית  שלנו  חהעלון 
לתיירים  לשווק  הוא  והרעיון  ספות 
את  באילת  או  המלח  בים  ששוהים 
הכל  שבה  אחת,  כחבילה  המקום 

כלול.

ח“כל הרעיון הוא לשפר את ההנ
יוקם  וכידוע, בסופו של דבר  גשה 
קרוב,  בינלאומי  תעופה  שדה  כאן 

ובמ ליטבתה  דרומית  רמון,  חשדה 
לי מסייעים  מאוד  התיירות  חשרד 

זהו  מדברית’.  ה’חוויה  את  פה  צור 

טראנד חם בעולם, אנשים באירופה 
למדבר,  במיוחד  שבאים  ומארה”ב 
אותו  להשאיר  הוא  הרעיון  כאשר 
ולא  ימים  כמה  לפחות  במדבר 
וי  זריז כדי לעשות  לעשות ביקור 
לאוסטריה  נוסעים  אנחנו  למעלה. 
והם  והשלגים  היערות  את  לראות 
זה.  את  להם  אין  כי  למדבר  באים 
לבנייאס,  אותם  לקחת  יכול  אתה 
מדבר  ממש  לא  זה  אבל  נחמד  זה 

אליהם.”

משק
מטמון

של  הקלנועיות  על  עולים  אנחנו 
“פעימות מדבר” ויוצאים לביקורים 

חבמשקי תיירות שונים במושב. כמו
ותיירן  תיירן  לכל  נכנסנו  שלא  בן 
אך הצלחנו להביא לכם קמצוץ ממה 

שמתחולל בתיירות עין יהב.
אז התחנה הראשונה שלנו הייתה 
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 תיירות
הדדית

בת  מטמון,  ודליה  עדי  של  בבית 
עם  שנה   20 לפני  שחזרה  המקום 
מאז  חקלאי.  משק  לפתוח  הזוג  בן 

חעברו המון מים בירדן והשניים הקי
צימרים  וחמישה  לתפארת  משק  מו 

חבחצר. עדי, מורה דרך במקצועו וד
שעור ואמנית,  בעיסוק  מרפא  חליה 

פסיפס,  סדנאות  אומנות,  סיורי  כת 
מי חלק  את  ועוד.  מדברי  חפיסול 

פשוט  והן  לראות  הספקנו  צירותיה 
מדהימות.

החל כעשור,  “לפני  מטמון:  חעדי 

נערוך  ובהמשך  צימרים  לבנות  טנו 
בפי נמצא  שכרגע  מטמון  חמשחק 

להתמקד  הוא  שלנו  הרעיון  תוח. 

אנ אותם  ילדים,  עם  בזוגות  חיותר 
חנו ששים לארח. הקמנו כאן מתחם 
יצטרכו  לא  הזוג  שבני  כדי  סגור, 
לדאוג כל הזמן שהילד נעלם להם, 
עם מגרש משחקים והצימרים שלנו 

מותאמים למשפחות.”

בו ביקרנו אכן  הצימר המשפחתי 
 8( למשפחה  נהדרת  בצורה  מותאם 
למעלה  ישנים  כשהילדים  מיטות(, 
ואילו בני הזוג ישנים למטה, בחדר 
הידועים:  הפינוקים  כל  עם  נפרד, 
אוכל,  פינת  בישול,  פינת  ג’קוזי, 

מרפסת וכו’.
מצטר גם  שלנו  “הילדים  חדליה: 

פים לילדי האורחים, יש פה כדורסל 
ופינג פונג, יש פה המון אקשן לכל 
תחרות.  ממש  כאן  אין  שבוע.  הסוף 
מישהו  שומעת  אני  אם  למשל, 

ששומע מחיר ומתלבט אז אני מפנה 
לו,  שיתאים  צימרים  לבעל  אותו 
אנחנו רוצים שהכל יישאר במושב.”

מגוון  מציעים  “אנחנו  עדי: 
מו ההגשה  ועצם  פעילויות  חשל 

על  עומס  נקודות  היווצרות  נעת 
עוברים  המבקרים  כי  התיירנים, 

לע מה  יש  ותמיד  למקום  חממקום 
יש  הוא,  נהפוך  תחרות,  אין  שות. 

מתק לפעמים  הדדית.  הפריה  חפה 
שולח  אתה  ‘מה,  שאומר:  לקוח  שר 
אומר  ואני  שלך?’  למתחרה  אותי 
חבר  הוא  שלי  מתחרה  לא  ‘הוא  לו: 

לחב מפנה  אני  מלא  כשאני  חשלי’, 
רים והפוך.”

פיצה	
ושוקליטלי

בדרך לשוקוליטלי, עצרנו לפיצה 

שגיא חרמוני, שפתוח  בטריילר של
חה לקהל מידי יום. שגיא: “בגלגול 
יהב אני כבר עשר  השני שלי בעין 
גם  ואני  חו”ל  אחרי  חזרתי  שנים, 
מגדל תמרים. הפיצה קיימת שלוש 

שנים במושב”.
בשוקוליטלי נכנסנו באמצע סדנא 
בונבוניירות  שהכינו  פעוטים,  של 
וחתיכות שוקולד מדליקים בהדרכת 
שמח דורי,  טלי   השוקולדטיירית
להנאת  הסדנא  את  שנה  מזה  נהלת 
את  מלמדת  “אני  והילדים.  ההורים 

חהילדים וההורים איך מטפלים בשו
השוקולדים  את  מכינים  ואיך  קולד 
השונים וכמו שאתה רואה הם נהנים 

מכל דקה.”

מושבוץ
משק	פורת

אותו  פורת,  למשק  עברנו  משם 
חגי  ואביו,  שאימו  פורת  רן  מנהל 

עין  ממייסדי  היו  ז”ל  פורת  וצ’צ’ה 
חיהב. צ’צ’ה הייתה אשת חברה ואמ
חנית רב תחומית, ציירת ופסלת מחו

ננת, שהקימה עם מכוורת פורת את 
מותה  מאז  במושב.  הדבורה  מוזיאון 

מבק למרכז  צ'צ'ה  של  ביתה  חהפך 
רים ומוזיאון קסום, בו תוכלו לצפות 
ביצירותיה המרתקות המוצגות בכל 
למצוא  תוכלו  העליון  בחלק  מקום. 
עין  של  הראשונים  מימיו  תמונות 
יהב. במרכז המבקרים של המכוורת 
מכוורת  של  הדבש  מחנות  תיהנו 
פורת ומכל מה שרציתם לדעת על 
דבורת הדבש והדבש. כמו כן, מידי 
יום חמישי נפתחת בקומה העליונה 
של הבית פיצריית מושבוץ ואפשר 
לשבת באמפי הקטן בחצר בכיף, על 
)היו  במקום  מהופעה  וליהנות  בירה 
ועוד..(.  סובול  יהלי  לוי,  טוב  שם 

חשילוב מדהים של אמנות, דבש והר
בה, הרבה מצב רוח טוב.

המקצוע  את  אוהב  “אני  פורת: 
טבע  הרבה  זה  שנה.   28 בו  ועוסק 
מזה  וחוץ  הכוורות  עם  ולהסתובב 
דבורת הדבש משמשת גם להאבקה. 

חלהקים את מרכז המבקרים היה תה
ליך ואנחנו מנהלים את המרכז כמו 
אני  שנים.  כמה  כבר  היום  שהוא 

ולא מצפה  מנסה לשמר את המקום 
חלהתפרנס ממנו, זה לא לגמרי בש

ביל כסף אבל זה קשה.”

אואזיס
גדיש

התחנה הבאה לנו הייתה בבית של 
המושב,  מוותיקי  גדיש,  וציפי  עוזי 
צימרים  וחמישה  חקלאי  משק  להם 
גדיש  עורכת  זאת  מלבד  במשק. 
“אני  במושב:  למבקרים  סיורים 
חושב שהסיור שאני עורכת מתאים 

נכ כשאנחנו  הנה,  מי שמגיע  חלכל 
נסים לחממה של פלפל ורואים איך 
מסבירה  ואני  הפרי  יוצא  שמהפרח 
בערבה,  החקלאות  איך התחלנו את 

חאיך הגענו מהחוסר הידע לידע הג
שזו  בחקלאות,  היום  לנו  שיש  דול 

עו אנחנו  משם  ישראלית.  חגאווה 
זה  ואחרי  ענבים  של  לחממה  ברים 

חעוברים לנחל ערבה, איך נוצר הש
לום אם ירדן, עולים לג’בל חופירה 
ואתה רואה איך זה בצד שלנו ואיך 

זה אצלם.
פה  התחילו  איך  מסבירה  “אני 

חאת הישוב, איך הביאו אדמה מפת
לאדמה  תשובה  שנתן  מה  הנחל  חי 
לוקחות  שאלות  לאט  ולאט,  פוריה 
אותנו לנושאים שונים בערבה, כמה 
אנחנו  למה  אחד,  לכל  יש  אדמה 
יוצא לי  מגדלים דווקא באזור הזה. 
הבעל  בשבוע.  פעם  סיור  לעשות 
שלי התחיל בטפטוף, היה מקדם של 

ואיר בעולם  נטפים  של  חהטפטפת 
ומשלחות  ממשלות  ראשי  כאן  חנו 
רבות מכל העולם, עולים על גבעה 
האנושי  וההון  הטפטפת  מה  ורואים 

עשה כאן.”

חוויה	
מוטורית	

במדבר
לוו וינון  גלי  הגיעו   2010 חב
של  בשיאו  זה  היה  יהב.  לעין  ריא 
בערבה  הפלפלים  של  הזהב”  “תור 
מוסך  במושב  לפתוח  החליט  וינון 
מצב  מאז  שטח.  ורכבי  לאופנועים 

מירב עמית: “ יש פה המון דברים שאנחנו 
עושים במשותף, כי אנחנו מאמינים בכוח 

של ה’ביחד’ - כוח שיוצר עצמה ובעצם הוא 
מכפיל כוח. בחקלאות אנחנו עושים את זה 

כבר המון שנים ואותו דבר אנחנו בונים עכשיו 
בתיירות”

עדי ודליה מטמון בצימר המשפחתי. “אין תחרות, יש סינרגיה” .צילום: אתי לילטימירב ונמרוד עמית מ"פעימות מדבר"רן פורת ועובדת בחנות המכוורת - דבש, אמנות, פיצה והופעותגלי וינון לוריא מ”חוויה מוטורית במדבר”. “יש מקום לכולם”

שרון עפרוני. “הבינו שטוב לנו ביחד ומכאן תצא הבשורה” )צילום: אתי לילטי(
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לוריא  הזוג  ובני  התדרדר  הפלפל 
פתחו את “חוויה מוטורית במדבר” 
– סיורי שטח בתומקארים מדליקים 

באזור שליד המושב.
התחיל  “זה  ינון,  אומר  “כאמור,” 
מאוד מבטיח אבל לפני ארבע שנים 
התחלנו  לתיירות,  לעבור  התחלנו 
יש  עכשיו  תומקארים  ארבעה  עם 
לצעירים  פונים  ואנחנו  תשעה  לנו 
ומשפחות, כאשר הקהל היעד שלנו 
הספורטיביים.  החבר’ה  פחות  הוא 

חאנחנו לא נותנים פה אקסטרים, נו
לא  אנחנו  קמ”ש.   30 על  פה  סעים 
הרבה  יש  מתחרה,  במירב  רואים 
פלחים בעסק הזה ויש מקום לכולם.
ח“מאז שהתחלנו המצב משתפר וב

כלל, כל התיירות בעין יהב במגמת 
בבתוליה,  עדיין  שהיא  נכון  עליה. 

צי שמפעילים  הוותיקים  את  חיש 
האיחוד  וכל  שנים  המון  כבר  מרים 
של התיירות היום זה מה שייתן את 

החוויה האמיתית במקום.”
לנסיעה  ינון  עם  יוצאים  אנחנו 

מצי ובדרך  למושב  שסביב  חבשטח 
ונב שהולך  ההרחבה  לשטח  חצים 

גבעות,  על  עולים  אלה.  בימים  נה 
בסרטים  כמו  ממש  ועולים,  יורדים 
)אבל במהירות נורמאלית(. מנקודת 

ברי על  משקיפים  אנחנו  חהתצפית 

האחרון  בגשם  שנוצרה  קטנה,  כה 
במאגר הגדול של עין יהב. על שפת 

חהבריכה אנחנו רואים את ילדי המו
בחום הכבד.  במים  שב משתעשעים 

“המשח את  ינון  לנו  מראה  חבדרך 
קיה” - שם המבקרים יכולים לעלות 
הידועים  המכשולים  בכל  ולרדת 
תוואי  איך  על  בפירוט  לנו  ומסביר 
נקרות.  לנחל  חובר  הערבה  נחל 

בקיצור - היה כיף.
כאן המקום לציין כי תוכלו לצאת 
גם לטיולי ג’יפים במדבר עם הראל 
יותר  במשהו  למעוניינים  או  זלצר 
של  שטח  אופנועי  טיולי  יש  תוסס, 

סתיו מזור.

לחובבי 	
האוכל

מצפה  הגסטרונומיה  לחובבי  גם 
תמצאו  יהב  בעין  נעימה.  הפתעה 
“רוזטה”  מצוינת,  טבעונית  מסעדה 
גלו רז  הדר  של בניהולה   שמה, 
מח100%  ביתי,  טרי,  בישול  בוע. 
יש  נהדר  אוכל  טבעיים.  חומרים 
חגית”,  של  בבית  ב”אוכלים  גם 
בבית של חגית שחם, אוכל ביתיח

ישראלי בריא וטעים.

ובכלל, אפשר למצוא בעין יהב 
ערבה  מחומוס  החל  הכל:  כמעט 
והג’חנון  מנדי  של   78 במשק 
הביתי של נטע דייכס, דרך בשר 
דהן  אלה  של  בפויקל’ה  משובח 
, לאכול במטבח ישח לואיריס איי
אצל  המשפחה,  לכל  מפנק  ראלי 
וכמובן אסור  בבריכה  יואב אסא 
יעל  של  היוגורטיה  את  לשכוח 
בו,  לבקר  שחובה  מוסד  קרנדל, 
שמגיש גלידת יוגורט טעימה עם 

תוספות, ממש טעימה.
נאמר  של  קבוצה  אתם  ואם 
בעיה.  אין  גם   – אנשים  30ח40 
של  מהקייטרינג  ליהנות  תאכלו 
עוסק  שנים  שכבר  רותם,  רועי 
מ”עפרוני  עפרוני  ושרון  בנושא 
לכם  לספק  מבטיחה  במדבר” 
קייטרינג, מגשי אירוח בסטייל – 

זוגיות מפנ חהחל מארוחות בוקר 
קת לצימר ועד לעריכת אירועים 

רבי משתתפים.
במדבר”,  ל”עפרוני  נכנסנו 
הטעימות  בעוגיות  לנגוס  וזכינו 

לנו את המ חשל שרון, שהראתה 
תחם היפה, בו ניתן לארח קבוצה 
אירוח 60 איש לארוחות,   של עד
שמעוניינים  למבקרים  וכו’.  עים 
ולאכול  בקלנועית  לסיור  לצאת 
בהמשך, שרון מכינה סלי פיקניק 

מפנקים.
ארוחות,”  פה  עושים  “אנחנו 
 Take אומרת שרון, “ובעיקר סלי
מלבד  טוב.  בכל  מלאים   Away
אירועים.  גם  עושים  אנחנו  זאת 

מח זה  אבל  תחביב  זה  חבינתיים 
זיק את עצמו. אני מאוד מאמינה 
תהליך  זה  התיירות,  בהתפתחות 
ורק כשנבוא ונוכל לתת חבילות 
בשיתוף  פה,  למבקרים  שלמות 

חפעולה של כולם, נראה את הגי
כמו מכוונים.  אנחנו  ולזה  חדול 

נשואות,  עינינו  תמיד  שבניקים, 
כאן  אבל  שלנו,  שבדם  משהו  זה 
הבינו שטוב לנו ביחד ומכאן תצא 

הבשורה.”

חוות 	
דגי	הנוי

שמרבית  להזכיר  המקום  זה 
שח חקלאים,  הם  המושב  חחברי 

במשקים.  מבקרים  מארחים  לקם 
עגב לקטוף  תוכלו  זו  חבמסגרת 

ניות שרי ב”מלוא הטנא”, לערוך 
ולצאת  ויינשטיין  ביקב  סיורים 
רמי שדה  לסיורים חקלאיים עם 
או עם שולה שחם. מי שמתעניין 
בחריף, ימצא עניין במשק של זיו 
הכי  הפלפלים  את  שמגדל  אב, 
חריפים בעולם ובמשק צור תראו 

איך מכינים ואורזים תמרים.
דגי  בחוות  בחרנו לבקר  אנחנו 
טוביה  גינת.  טוביה  של  הנוי 
מיכאל,  ממעגן  יהב  לעין  הגיע 

חשם מגדלים גם קרפיוני נוי וחי
פש משק דגי נוי עם פחות שטח 
ועבודה ומצא. כיום מגדל טוביה 
דגי נוי )גופים( איכותיים לייצוא, 

טוביה  עם  יחד  לאירופה.  בעיקר 
המ המכלים  בין  עוברים  חאנחנו 

וטוביה  ססגוניים  נוי  בדגי  לאים 
לנו באריכות על התהליך  מספר 
דגי  גידול  של  והמרתק  המסובך 
נוי לייצוא. תוך כדי סיור אנחנו 
רואים כיצד הפועלות של טוביה 

לש ומכניסות  נוי  דגי  חתופשות 
קיות, כל שקית מכילה 170 דגים 

חואיך סופרים דגי נוי. הביקור מו
מלץ בחום למי שכל נושא גידול 

דגי הנוי אינו מוכר לו.
***

להזכיר  רוצה  אני  סיום  לפני 
לה כדי  ביקרנו,  שלא  חתיירנים 

בעין  הפעילויות  את שפע  מחיש 
קסם   – עדילי  סטודיו  את  יהב. 
של  הטבעית  הקוסמטיקה  בנייר; 
מירהל’ה עמירן, סדנאות היצירה 
של  התכשיטים  עמית,  זיוה  של 
לחריח סטודיו  יהושע, בן   נגה 

טיפולים  דנאי,  ישא  טת עץ של 
אורה שני, הרפח  הוליסטיים של

בלייברג  כרמית  של  לקסולוגיה 
נוו של ותחרה  לסריגה   וסטודיו 

על  ואני מראש מתנצל  איי  רית 
חכל התיירנים שלא הצלחנו להכ

ניס לרשימה.
אז זהו.

טלפון  להרים  תשכחו  אל  רק 
 - ולתאם את הכל מראש  מראש 
יוכלו  והתיירנים  שהמושב  כדי 
להתכונן לארח אתכם ברמה הכי 

גבוהה שהם יודעים.

ציפי גדיש: “הסיור שאני עורכת מתאים לכל 
מי שמגיע הנה, כשאנחנו נכנסים לחממה של 

פלפל ורואים איך שמהפרח יוצא הפרי ואני 
מסבירה איך התחלנו את החקלאות בערבה, 
איך הגענו מהחוסר הידע לידע הגדול שיש 
לנו היום בחקלאות, שזו גאווה ישראלית”

גלידה ביוגורטיה, שוקולדים משוקוליטלי, סל מפנק מ”עפרוני במדבר” )צילום: אתי לילטי(

 תיירות
הדדית

שוקוליטלי – סדנאות שוקולד חוויתיות עם טלי דורי )צילום: אתי לילטי(ינון לוריא והתומקאר – חוויה מוטורית במדבר


