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במרחק נגיעה מירושלים ופחות משעת נסיעה ממרכז הארץ נמצאים 
אתרי התיירות של גוש עציון. אתרי תיירות שמאפשרים חוויה מלאה 

המשלבת הנאה, טבע, היסטוריה ומורשת. רק תבחרו מאיפה להתחיל... 

יום בילוי באתרי התיירות יאפשר לכם אטרקציות באוויר, במים 
ומתחת לאדמה והכל בחיבור מיוחד להיסטוריה, לטבע ולמורשת. 

שילוב מיוחד של חדש וישן, כיף וערכים. 

גוש עציון - חווית תיירות שעוטפת אותך. 

מחכים לכם!
שלמה נאמן

דבר ראש המועצה
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אמת הביאר
טיול רטוב ומהנה במנהרה תת קרקעית שאורכה 150 מ', 

האמה היא חלק ממערכת המים שבנה הורדוס להולכת מים 
לירושלים ולבית המקדש. המסלול כולל הליכה חווייתית 

בנקבה שמימיה הזורמים מגיעים קצת מעל גובה הברכיים.

הסיור במקום כולל: ביקור חוויתי במערה קרסטית מדהימה 
ותת קרקעית, מיצג אור קולי מרשים וחוויתי אשר מוקרן 

במעבה האדמה, בריכת שכשוך, והשכרת אופניים. בחגים 
ובחופשות - מתנפחים, פינת יצירה, בישולי שדה עוד.

אמת הביאר

02-9935133

www.k-etzion.co.ilwww.k-etzion.co.il
20 ₪ לאדם
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בית ספר שדה כפר עציון
 בית ספר שדה כפר עציון, שוכן בקיבוץ 

כפר עציון, אשר בלב גוש עציון. 

עיקר פעילותו של בית ספר שדה היא 
בארגון והדרכת טיולים בגוש עציון בכלל 

ובכל ארץ יהודה בפרט. בין הטיולים שבית 
הספר מדריך: טיולים רגליים, טיולי אוטובוס 

למבוגרים וגמלאים, טיולי עומק, טיולים 
אטרקציות ועוד ועוד. 

בנוסף בית הספר מארגן חבילות טיול 
הכוללות הדרכה, אתרים, מסעדות ולינות בכל 

רחבי הארץ. 

ניתן להזמין משחק נווט סלולארי ברחבי 
בית ספר שדה, המשלב נווט וחידות על 

ההיסטוריה של גוש עציון. 

בנוסף ניתן להזמין לינה בצימרים או בקמפינג 
והזמנת ארוחות לקבוצות.

02-9935133

www.k-etzion.co.ilwww.k-etzion.co.il
בית ספר שדה כפר עציון

בית ספר שדה כפר עציון
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בריכת תקוע
 בריכה פתוחה ומקסימה בכניסה ליישוב תקוע.

 בבריכה שעות נפרדות לגברים ונשים וכן שעות משפחה.
 מוזמנים לבוא לבקר!

יש להתעדכן בשעות הפתיחה באתר הבריכה. 

בריכת תקוע 

02-9966060
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גן לאומי הרודיון
 בספר מדבר יהודה ניצב בהוד ההרודיון. 

הר מלאכותי בצורת חרוט אותו בנה הורדוס 
כמבנה המשלב ארמון מפואר ומבצר. 

חשיבותו של המקום למלך הורדוס הייתה 
גדולה - זהו המקום היחיד הנושא את שמו 
והמקום שבו בחר להיקבר. במקום קיימות 

מחילות מסתור מימי מרד בר כוכבא, כנסיות 
ביזנטיות, בית כנסת, בתי מרחץ, בורות מים, 

תיאטרון הרודיאני, קבר הורדוס ותצפית נוף 
מרהיבה.

חוויות שונות בעתיקות: טיולי זריחה ושקיעה, 
תצפיות כוכבים, סיורים לאור ירח ועששיות, 

מפגשים מוזיקליים, פינות תיאטרליות ועוד.

02-5953592

gl-erodyon@npa.org.ilgl-erodyon@npa.org.il
 שעות פתיחה: קיץ 17:00-8:00, 

 חורף 16:00-8:00. 
 בימי שישי ובערבי חג נסגר האתר 

שעה אחת מוקדם יותר. 

 דמי כניסה: מבוגר 29 ₪ / ילד 15 ₪ 
בקבוצה )מעל 30 איש(: מבוגר 23 ₪ / ילד 14 ₪

 הסיורים והפעילויות בהזמנה נפרדת 
ובתשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר.

גן לאומי הרודיון - רשות הטבע והגנים

גן לאומי הרודיון
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שדה בר

055-6660897

החיות של שלמה

פינת חי החיות של שלמה

 25 ₪ לאדם
רכיבה על גמל: 20 ₪ לאדם

החיות של שלמה 
מופעים עם בע"ח אקזוטיים לימי הולדת ואירועים שונים, 

הרצאות למבוגרים עם מגוון ענק של חיות נדירות.

מותאם לכל הגילאים. אפשרות גם באנגלית. מותאם 
לקבוצות גדולות וקטנות.

נגיע אליכם למקום המבוקש או שתבקרו אותנו בחוות 
שדה בר, במקום יפה וקסום.
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חוויה בגבעה 
החווה ממוקמת במרכז הגוש, בגבעה 

הצהובה, מול נוף מהמם!

אנו מציעים טיולי סוסים בנוף המדהים של 
גוש עציון, בין הכרמים למעיינות או טיול 

בדרך האבות.

ניתן לקיים טיולי זוגות, טיולי הורים-ילדים 
או סתם בילוי עם החברים!

החווה מציעה פעילויות odt לקבוצות וועדי 
 עובדים, שיעורי רכיבה חווייתיים- 

מערביים וטיפוליים.

בנוסף, במקום פינת חי קסומה- אטרקציה 
נוספת למבקרים.

052-8790787 בתיאום מראש

קרית החינוך הגבעה הצהובה

havayab1@gmail.comhavayab1@gmail.com
עלות?



אטרקציות

| 10

חווית צומת
חוויה ייחודית ומהנה. בואו ללמוד ולחוות עולם עשיר ומרתק של אתגרי חשיבה ופיתוח

< איך פועל קולר בשבת 

< מה זה "גרמא"?

< כיצד ניתן להשגיח מרחוק על מפעל מזון בסין? 

כל זאת ועוד תוכלו להכיר לנסות ולדעת בביקור במרכז המבקרים "חוית צומת"

הדרכה ליחידים ולקבוצות בשעות גמישות. ניתן לקבל מידע מפורט ולהזמין סיורים באתר שלנו.

הארז 3, אלון שבות

שי סימונובסקי 052-3121097

www.visitzomet.co.ilwww.visitzomet.co.il
hasbara@zomet.orghasbara@zomet.org

מכון צומת

עלות?
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חוות ארץ האיילים
מתחם חוות ארץ האיילים נמצא בלב "יער 

עציון", מקום קסום ומרהיב ביופיו.

בחווה מתחם אקסטרים ענק ומתקני ספורט 
אתגרי לכל המשפחה. כולל את האומגה 

הארוכה ביותר בארץ, קירות טיפוס, פארק 
חבלים, טרמפולינות בנג'י, מתקני מיני לונה 

פארק, קליעה למטרה, חי בר ענק ומרהיב ועוד.

החווה מציעה מגוון שירותים למבקרים: פינות 
ישיבה מוצלות, פינות מנגל, חנות מזכרות, 

מתחם לינה לקבוצות ומשפחות ועוד.

050-2041212 / 02-5709768

www.deer-land.co.ilwww.deer-land.co.il
deer land farmdeer land farm חוות ארץ האיילים

חוות ארץ האיילים

 מתקנים החל מ-10 ₪
אומגה ארוכה 100 ₪ לאדם
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חוות סוסים - חוות הרודיון
החווה ממוקמת ביישוב שדה בר, למרגלות 

הר ההרודיון במזרח גוש עציון ומשקיפה 
לנוף ים המלח.

החווה הוקמה על מנת לסייע ולטפל בנוער 
בסיכון ובילדים עם מוגבלות ועוסקת ברכיבה 

טיפולית, רכיבה ספורטיבית, מופעים בבתי 
ספר, ימי הולדת וטיולי סוסים. 

ניתן לבוא, בתיאום מראש, לשלל פעילויות 
המתקיימות בחווה.

 יהונתן 054-2376651 
טליה 054-8004524

שדה בר

חוות ההרודיון חוות סוסים

חוות ההרודיון – חוות סוסים
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חוות פני קדם
חוות פני קדם שוכנת בספר מדבר יהודה 

ברכס הכנוב שהוא אחד הרכסים הגבוהים 
ביותר הצופים אל מדבר יהודה. מהחווה 
נפרשים נחל ערוגות, המדבר וים המלח 

במלוא הדרם.

בחווה אנו מגדלים כבשים, גפנים וזיתים, 
 ממש כפי שגידלו כאן אבותינו לפני 

אלפי שנים.

חוות פני קדם 

havatpneikedem@gmail.comhavatpneikedem@gmail.com
 052-346-5307

 תנאי מזג האוויר, הנוף והמיקום המיוחד 
של החווה הופכים את הביקור כאן לחוויה 

מדהימה ועוצמתית.

 אנו מזמינים אתכם להגיע וליהנות ממגוון 
של סדנאות וטיולים ייחודיים.

תוכלו לצאת מכאן לטיול בפינות נסתרות 
 במדבר על גבי ריינג’רים, רכב ספארי, רכובים 

על חמורים או ברגל.

את הטיולים והסדנאות מובילים המדריכים 
המנוסים ביותר והחוויה הינה בלתי נשכחת.

 הביקור בחווה והסדנאות דורשות 
תיאום מראש. 
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חוות קשואלה
חווה חקלאית תיירותית, השוכנת במורדות המערביים של 

גוש עציון.

בחוות קשואלה מרכז ייחודי לסדנאות ופעילויות לקבוצות 
ומשפחות בדגש על חיבור האדם לטבע, לשורשים, לערכים, 

לאדמה למסורת היהודית ולעבר.

הסדנאות מועברות בצורה חווייתית, מלאות בתוכן ציוני, 
יהודי וערכי על ידי מדריכים מקצועיים בתחום. 

מגוון הסדנאות הרחב כולל סדנאות בתחומים שונים. בנייה 
מסורתית / בנייה קדומה / מיומנויות שטח / גישוש / ליקוט 
/ הישרדות / בישולי שדה / עבודה חקלאית / שיחה וסיור 
/ סדנאות o.d.t. / יצירה מן הטבע / הכנת פיתות / הכנת 

גבינות / קטיף עצמי ועוד. 

בתיאום מראש. 

תחיה 052-5992737

kashuela@gmail.comkashuela@gmail.com
www.kashuela.co.ilwww.kashuela.co.il

חוות קשואלה
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טרקטורוני גוש עציון
טרקטורוני גוש עציון- חווית שטח המשלבת 

קטע מוטורי מאתגר, יחד עם התחברות 
לטבע הקסום והארץ ישראלי של גוש עציון. 
על הכלים מורכבים מכשירי קשר ורמקולים 

כך שההדרכה מתבצעת תוך כדי תנועה. 
שילוב של נופים מדהימים, נסיעת שטח 

והדרכה בתנועה הופכים את הטיול לחוויה 
מיוחדת מאוד.

טיולי שטח האורכים שעה, שעה וחצי או 
שעתיים לפי בחירה במגוון כלים, זוגיים או 

משפחתיים.

מסלולי הטיול עוברים בפינות חמד קסומות, 
בשבילי שמורות הטבע ובנקודות תצפית 

מהיפות והמיוחדות בגוש עציון.

הסיורים על גבי הריינג'רים הינם בנהיגה 
 עצמית ויוצאים מ"חוות ארץ האיילים" 

בליווי מדריך.

054-3183333

www.atvtours.co.il
 גוש עציון טרקטורונים

  Gush Etzion ATVsGush Etzion ATVs
טרקטורוני גוש עציון

 מחירי טיולים:
 שעה: 145 ₪ לאדם

 שעה וחצי: 195 ₪ לאדם
שעתיים: 230 ₪ לאדם
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יקב גוש עציון
יקב גוש עציון הינו יקב בוטיק משפחתי ובו 

מרכז מבקרים המציע סיורים המותאמים לכל 
המשפחה. במרכז המבקרים ניתן לראות כרם 

תיירותי, גן ארכיאולוגי וכמובן גשר תצפית על 
אולם הייצור. טעימות היין מתקיימות בחדר 

פרטי מעוצב הצופה על היקב ועל מרתף 
החביות. 

מוזמנים לבוא לנשום ולטעום מיינות אחד 
מעשרת יקבי הבוטיק הטובים בארץ ולהרגיש 

את הטרואר הייחודי של הרי גוש עציון.

ניתן לקיים במקום סדנאות יין, ערב יין בשילוב 
אוכל ועוד.

02-9309220

www.gushetzion-winery.co.ilwww.gushetzion-winery.co.il
Gush Etzion WineryGush Etzion Winery יקבי גוש עציון

יקבי גוש עציון

הסיורים מתקיימים כל יום, בתיאום מראש 
 ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00

ימי ו' בין השעות 9:00-13:00

כ-45 דקות, כולל טעימות

30 ₪ למבוגר / 10 ₪ לילד
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ליאור בן ישר - פעילות אתגרית

טיולי ג’יפים בגוש עציון ובמדבר יהודה
החברה מתמחה בתחום התיירות האתגרית 

במגוון פעילויות. טיולי ג’יפים במגוון מסלולים 
ובאורך משתנה, הטיולים מיועדים לקבוצות 

גדולות או קטנות.

כמו כן פעילויות נוספות כגון: סנפלינג, 
)גלישת מצוקים( במספר מקומות בארץ, 
טיולי טרקטורונים, אפיית פיתות בטאבון, 

ארגון אירועים וארוחות בשטח הכוללים 
פינות זולה.

פעילות אתגרית מגבשת הכוללת סדנאות 
מנהלים )odt( משחקי גיבוש ופארק חבלים.

054-8006920

liorbenyashar@gmail.comliorbenyashar@gmail.com
liorjeepliorjeep

מחירון טיולים )עד 8 מקומות בג'יפ(: 
 שעתיים: 900 ₪ 
 4 שעות: 1200 ₪

יום שלם / שילוב למספר ימים: 1600 ₪ ליום
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לשחות בנוף
בספר המדבר מול נופי ים המלח, בריכה 

סגורה ומחוממת עם ג'קוזי בפרטיות 
מלאה. אם אתם מחפשים מקום של 

רוגע ושקט, זמן זוגי של מפגש, פעילות 
משפחתית כיפית ומגבשת. או כל קבוצה 
שרוצה לבלות יחד. מוזמנים לשחות בנוף. 

פני קדם

052-8531491

ranelims1@gmail.comranelims1@gmail.com
350 ₪ לשעתיים עבור 7 נפשות
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מרכז חוויות 
גן   חי   ייחודי   בארץ   ובעולם בו למעלה מ-1,000 

 בעלי   חיים   ועשרות   מינים   שונים .            

מוקד   תיירות   לכל   המשפחה   השוכן   בכניסה  
 לישוב   אלעזר   שבגוש–עציון .          

 Ph.D. ,המרכז בניהולו של ד”ר יוני יהודה
בפסיכולוגיה .M.Ed בחינוך מטפל מומחה 

בעזרת בעלי חיים, מוסמך EAGALA בסיוע 
פסיכותרפויטי בעזרת סוסים ומרצה בתחום, 

ליצן רפואי. מנהל בית הספר להתערבויות 
טיפוליות בעזרת בעלי חיים, האוניברסיטה 

העברית בירושלים - מכון מגיד.

02-9931988

www.havayot-center.co.ilwww.havayot-center.co.il
          havayothavayot..centercenter@@gmailgmail..comcom

אלעזר

מרכז חוויות אלעזר
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מרכז מורשת גוש עציון 
מיצג חדש באתר ההנצחה המחודש 

בכפר עציון. 

סיפור הקמתו של גוש עציון במיצג 
חדיש הממחיש את ההעפלות לקרקע של 
המתיישבים עם נפילת הגוש, חזרת הבנים 

והקמת הגוש ברביעית.

יצירת מופת המגוללת את סיפורו יוצא 
הדופן של גוש עציון ממלחמת העצמאות 
ועד חזרת הבנים הביתה, לאחר מלחמת 

ששת הימים.

המיצג באורך של כ-60 דקות
מוצג בשפות: עברית, אנגלית וצרפתית

מה באתר?

< בית עדות למורשת גוש עציון | תערוכת קבע

< ארכיון לתולדות גוש עציון

< עמדת תצפית המשקיפה על האזור

 02-9935160

בהזמנה מראש בלבד

orkoli@kfar-etzion.co.ilorkoli@kfar-etzion.co.il
מרכז מורשת גוש עציון

מורשת גוש עציון

יחיד: 35 ₪
יחיד בקבוצה )מעל 30 איש(: 29 ₪  

אזרח ותיק/נכה: 25 ₪
אזרח ותיק/נכה בקבוצה )מעל 30 איש(: 20 ₪

תלמידים/ מכינות: 19 ₪
חיילים/שירות לאומי )בהצגת חוגר/ תעודה(: 6 ₪
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קליבר 3
 בי"ס לאבטחה ולוחמה בטרור מזמין אתכם 
 לחוויות אקסטרים מטורפות לכל הגילאים: 

 < סנפלינג לחימתי
 < ירי בצלחות חרס
 < שיעורי קרב מגע

 < פעילות קומנדו לכל המשפחה
 < פיינטבול במתקן מקצועי ומאתגר

ועוד...

02-6734334

www.caliber-3.comwww.caliber-3.com
caliber 3caliber 3

פארק תעשיה עציון

קליבר 3
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ReGush - חווית שטח בגוש עציון
ReGush הינה חברה המתמחה בטיולי שטח ואקסטרים באזור גוש עציון ומדבר יהודה. 

הטיולים ב-ReGush משלבים קטע מוטורי מאתגר יחד עם הדרכה מרתקת והתחברות 
להיסטוריה, למורשת ולטבע הקסום והארץ ישראלי של גוש עציון.

אם אתם בודדים או קבוצה? מציינים אירוע או סתם לחוויה? ב-ReGush נתאים את הטיול 
המדוייק עבורכם על גבי רכבי שטח חדישים מהמובילים בסוגם ובמגוון מסלולים.

מסלולי הטיולים ב-ReGush עוברים בשבילים מרהיבים בנוף עוצר נשימה ובנקודות תצפית 
מהיפות והמיוחדות שבגוש.

...ReGush-בואו לחווית שטח בלתי נשכחת,  מוזמנים ל

052-8348099 / 050-4651888

        info@regush.co.ilinfo@regush.co.il
www.regush.co.ilwww.regush.co.il

שעה: 150 ₪ / שעה וחצי: 200 ₪ / שעתיים: 240 ₪
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שמורת עוז וגאו"ן
שמורת עוז וגאו"ן הוקמה כתשובה ציונית 

בליל היוודע רצח שלושת הבנים אייל, גלעד 
ונפתלי הי"ד, אור ל-ג' תמוז תשע"ד, 1.7.2014, 

ע"י פעילי 'נשים בירוק' ותושבי יהודה 
ובעידוד המועצה האזורית גוש עציון. 

השמורה צופה על צומת גוש עציון, ממוקמת 
300 מ' לכיוון קיבוץ מגדל עוז. השמורה הפכה 

לאתר חינוכי תיירותי פעיל. במקום מתקני 
משחקים לילדים, אתר לפיקניקים. 

מאות קבוצות מגיעות לאתר לשמוע שיחות 
מפי מקימי השמורה וכן מתנדבות בעבודות 

פיתוח המקום.

חדש! 
 מתחם אירועים 

בשמורת 
עוז וגאו"ן

 לתיאום שיחה או התנדבות:
 יהודית קצובר 050-7161818

נדיה מטר 050-5500834

Givat Oz ve GaonGivat Oz ve Gaon גבעת עוז וגאון

שמורת עוז וגאון

ללא עלות
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סדנאות

הוורקשופ גוש עציון
חוויה כייפית ומהנה, ביצירת פריט יודאיקה 

אישי בעבודת יד מעץ וחומרים רבים אחרים.

אתם תעבדו בעצמכם על המכונות שלנו, 
ותחוו במו ידיכם את כל התהליך של יצירת 

הפריטים שלנו.

הוורקשופ היא החוויה המושלמת למשפחות, 
ימי כיף של חברות, ״דייט נייט״ לזוגות, 

פעילות מיוחדת לבר/בת מצוה ועוד.

מנדי וג’רמי ברודר, בעל ואישה, עם רקע 
והרבה שנות ניסיון בעיצוב והנדסה, ידריכו 

אתכם בתהליך היצירה והבנת החומרים 
השונים ובסוף תקבלו יצירת יודאיקה ייחודית 

ויפה בסגנון האישי שלכם.

 054-6785813

בתיאום מראש

אזור התעשייה ראש צורים

 החל מ- 230 ₪ לאדם
פתיחת קבוצה החל מ-1300 ₪

www.theworkshop.co.ilwww.theworkshop.co.il
The Workshop Gush EtzionThe Workshop Gush Etzion
mandy@theworkshop.co.ilmandy@theworkshop.co.il
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השוקולד של איריס - סדנאות חוויתיות בשוקולד

  054-3377513

הרי יהודה 6 נווה דניאל

בכשרות בד"ץ העדה החרדית

www.iris-kaufman.co.ilwww.iris-kaufman.co.il
  irisck44@gmail.comirisck44@gmail.com

כששוקולד אהבה ואומנות נפגשים נוצרת 
חוויה מתוקה 

סדנאות שוקולד ואירוח לכל המשפחה 

מתאים לכל הגילאים מ-4 עד 120

ולכל אירוע- סדנאות משפחתיות, זוגיות, 
ימי גיבוש, בר/בת מצווה, ימי הולדת, מסיבת 

רווקות ועוד 

בסטודיו שלי בנווה דניאל באווירה ביתית 
וחמה או בביתכם

בנוסף למכירה לפי תיאום מראש 

פרלינים משוקולד איכותי בטעמים מפתיעים

ערכות משחק שוקולד משפחתי ליצירת 
סדנא פרטית אצלכם בבית.

קורסי שוקולד דיגיטליים 

מחכה ליצור ביחד רגעים מתוקים 

איריס



| 28

סדנאות

סטודיו לפסיפס וזכוכית - מוריה רוטנברג
 יצירה בפסיפס ממגוון חומרים. 

תרפיה ממרוץ החיים לכל אחד ואחת הרוצים בכך.

 חוגים קבועים למבוגרים, סדנאות על פי הזמנה 
וגלריה למכירה הכוללת עבודות פסיפס וזכוכית.

אלעזר

מוריה 050-2057690



29 |

ות
נא

סד

סטודיו רותי איזבוצקי לאומנות
סדנת יצירה עם ערכות 'פשוט וואו! - 

 tAKE-הערכות של רותי' בסטודיו או ב
AWAY ליצירה בטבע בצימר או בכל מקום 

שתבחרו.

הפעילות מתאימה לכל המשפחה )מגיל 3 עד 
99(, לחברות וארגונים כאשר כל אחד צובע 

בתוך מדבקת שבלונה ייחודית. 

כל אחד.ת בוחר.ת את הערכה המתאימה לו 
וכולם מצליחים ליצור גם ללא ידע או ניסיון, 
התוצרים נלקחים והופכים לקישוט אצלכם 

בבית .

רותי בעלת הסטודיו גילתה את קסם 
האומנות לפני 15 שנים בסדנא חד פעמית 

ומאז היא לא מפסיקה ליצור ולהדביק עוד 
עוד ביצירה.

054-8075351

בתאום מראש

נווה דניאל

החל מ-40 ש"ח למשתתף

www.ruthyisboutsky.co.ilwww.ruthyisboutsky.co.il
רותי איזבוצקי אומנות העיצוב

הן
כ

ת 
פר

א
ם: 

לו
צי
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פת במלח
מאפיית לחמי מחמצת ייחודית הנמצאת 

בלב גוש עציון. במאפייה נערכות סדנאות 
המעניקות למשתתפים רקע היסטורי וחוויה 

לימודית, תרבותית וטעימה.

פינה שקטה בתוך נוף קסום! המקום ממוזג 
ונגיש לנכים. מוזמנים לסדנא, ביקור או קפה.

02-5020262

רח' בועז 3, אפרת

ב'-ה' 9:00-18:00, יום ו' 8:00-13:00

סדנא באורך שעה וחצי

 החל מ-75 ₪ לאדם
פתיחת קבוצה החל מ-1500 ₪

www.patbamelach.comwww.patbamelach.com
Pat BamelachPat Bamelach

Pat Bamelach BakeryPat Bamelach Bakery
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רותי גיליס - סדנאות זכוכית
בסטודיו המקסים של רותי גיליס בכרמי צור, 

אתם מוזמנים לעצב ולהכין כלים מזכוכית 
לשולחן השבת, לבית או למתנה. אין צורך 

בניסיון קודם!

הסדנא מתאימה לכולם - הורים וילדים, דייט 
זוגי, יום הולדת, לקראת בת מצווה וכו.

 ניתן להכין– קערת פירות, כלי הגשה שונים,
כלי  או מגש ללחם, מגש  לנרות שבת, 

כיתובים מעוצבים, שעונים ועוד.

רותי גיליס 054-6499644

כרמי צור

משך הסדנא כשעתיים
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שוקולדשיק - סדנאות חוויתיות בשוקולד
 מוזמנים לחוויה של טעם, צבעים, והרבה יצירתיות. 

לחגוג כל אירוע או סתם ביום של חול…

 סדנאות שוקולד מתאים לקבוצות, זוגות, משפחות,
 ימי הולדת, ימי גיבוש ועוד…

אפשרות הגעה עד בית הלקוח.

מחכה לכם!

שחר

איזור הלולים- כפר עציון

בתיאום מראש

054-4792611

sh.tzvi@gmail.comsh.tzvi@gmail.com
שוקולדשיק
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תכל'ס - בית מלאכה חופשי
תכל’ס הוא בית מלאכה גדול ורחב, שמצויד 

במגוון רחב של כלים לקשת רחבה של 
פעילויות .

דלתות בית המלאכה פתוחות עבור הקהילה 
למגוון רחב של פעילויות בתחומי הנגרות, 

הקרמיקה, הדמיה והדפסה בתלת ממד 
והמסגרות.

פעילות למשפחות, ארגונים , כיתות ,פעילות 
לשנת בר מצווה , זוגות ,אבות ובנים ועוד..

054-6813948

מתנ"ס גוש עציון



35 |

קולינרי



35 |

קולינרי



| 36

קולינרי

 אינגליש קייק
בית קפה וקונדיטוריה

באינגליש קייק תוכלו ליהנות משפע מאפים: 
בורקסים, קרואסונים, עוגיות, פאיים, עוגות 

בחושות, עוגות שמנת וגבינה ועוגות 
מיוחדות לימי הולדת. בסניף מחלקה גדולה 
של מוצרים ללא תוספת סוכר, מקמח מלא 

וכן מוצרים ללא גלוטן.

במקום פועל בית קפה אינטימי המשרה 
אוירה קסומה ונעימה על היושבים במקום. 

קפה הבית של אינגליש קייק נעשה 
במקצועיות ובלבביות ומוגש בליווי מגוון 

מנות וארוחות קלות: ארוחות בוקר, סלטים 
וטוסטים המוגשים בתוספת לחמים ודברי 

מאפה טריים.

צומת גוש עציון

02-6507066

www.englishcake.co.ilwww.englishcake.co.il
כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון, 

חתם סופר בני ברק

אינגליש קייק גוש עציון

אינגליש קייק צומת גוש עציון
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ג'פאן ג'פאן
ג׳פאן ג׳פאן אשר נמצא בקניון הרים בצומת 

גוש עציון, הינו חלק מהרשת המתמחה 
בסגנון האסייתי והיפני. התפריט כשר 

למהדרין.

הסניף מתהדר בעיצוב נקי, נוף מרהיב ואוכל 
טעים אשר מעניקים חוויה קולינרית מהנה.

02-9707700

צומת גוש עציון

קניון הרים

 א’-ה’ 11:00-23:00 | ו' 10:30-14:30 
מוצ"ש שעה אחרי שבת עד חצות

כשר למהדרין בהשגחת בד"ץ בית יוסף

www.japan-japan.co.ilwww.japan-japan.co.il
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'החממה' - בית קפה ומסעדה
בית קפה חלבי מגוון וייחודי, באווירה 

אחרת!  עם תפריט עשיר ומגוון של 
ארוחות בוקר, סלטים, פסטות, דגים, 

ספיישלים של השף ועוד. קפה איכותי 
וקינוחים טעימים. 

במקום נערכים אירועים לקבוצות 
ולמשפחות.

כפר עציון

החממה

02-6230465

    shalvaochayon3@gmail.comshalvaochayon3@gmail.com
א'-ה' 9:00-22:00, ו' 8:30-13:00

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

החממה

@@hahamamacafehahamamacafe
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חומוס אליהו
חומוס חם, אווירה חמה

תשכחו מהחומוס הקר שאתם מכירים 
מהחנויות ובחומוסיות השכונתיות, ותכינו את 
עצמכם לחוויית חומוס טרי וחם שנטחן ברגע 

ההזמנה: מנות החומוס מוגשות חמות עם 
תוספות שונות לבחירתכם לצד פיתה תימנית 

וכמובן… חיוך חם ואוהב.

אתם יכולים לבחור למנה שלכם תוספת 
גרגירים, פול, שקשוקה, חצילים, פטריות, 

שווארמה טבעונית ועוד, ומגוון מנות 
אחרונות.

כשמנת החומוס תגיע אליכם, תוכלו להבין 
מדוע החומוס שלנו משמח כל כך הרבה 

לקוחות במהלך השנים האחרונות. 

במקום קומה נוספת לקבוצות לאירועים עד 
40 איש!

02-5821655

צומת גוש עציון

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

 א'-ה': 10:00-21:00
 ו' וערב חג: 8:00 עד שעתיים 

לפני כניסת השבת/חג
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חומוס הארץ
 חומוסייה קטנה וביתית 

 בכפר עציון, עם מרפסת נעימה 
ונוף מעורר תאבון.

 המקום מציע חומוס טעים 
במרקם עדין עם כל התוספות 

המתבקשות!

 02-9935366

כפר עציון 

א'-ה' 10:00-21:00 | ו' 8:30-14:00

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

חומוס הארץ

חומוס הארץ - בכפר עציון

www.humushaaretz.comwww.humushaaretz.com
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02-9931238 / 054-4220599 )אשר(

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

www.dkatom.co.il/Laviewinerywww.dkatom.co.il/Laviewinery
LavieLavie – יקב לביא

יקב לביא גוש עציון

יקב לביא
יקב לביא הינו יקב בוטיק המתמחה בייצור 

ליקרים איכותיים אשר זכו במדליות 
בתחרויות בינלאומיות. היקב שוכן בלב 

גוש עציון ומציע למבקריו סיורים הכוללים 
הסברים מקצועיים וטעימות ממגוון הליקרים 

המיוצרים ביקב.

ביקב תוכלו גם להשתתף במילוי בקבוקים 
כולל הנחת הבקבוק על קו התוויות 

האוטומטי. 



| 42

קולינרי

יקבי גוש עציון
מסעדת היקב, מסעדה חלבית דגים, שואבת 
את יחודיותה מעולם היין. המסעדה שוכנת 

בליבו של יקב גוש עציון וצופה על אולם 
הייצור של היקב. ניחוחות היין באוויר 

והעיצוב המוקפד משתלבים עם המנות 
הייחודיות ומספקים לאורחים חוויה יוצאת 

דופן. אנו מגישים במסעדה ארוחות בוקר, 
צהריים וערב. 

במסעדה ישנו חדר VIP מעוצב, לאירועים 
פרטיים. כמו כן, ישנה אפשרות לאירוח 

משפחות גדולות, קבוצות ואירועים שונים 
במסעדה ובגן האירועים.  

02-9309220

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

www.gushetzion-winery.co.ilwww.gushetzion-winery.co.il
Gush Etzion WineryGush Etzion Winery יקבי גוש עציון

יקבי גוש עציון

א'-ה' 10:00-22:00, ו' 9:00-14:00



43 |

רי
לינ

קו

לחמשה
על ספר המדבר במרכז היישוב הכפרי תקוע 
שוכנת לה פינת חמד קסומה טובלת בעצים 

ומשקיפה לנוף מדברי, בלחמשה תוכלו להנות 
מלחמי שאור הנעשים בכישרון רב ותשוקה 
עצומה בידיו של משה הבעלים ומבית קפה 

כפרי המספק ארוחות בוקר מגוונות, פסטות 
וסלטים כריכי שף, מנות ילדים וטאבון 

איטלקי. 

054-8883554

מרכז מסחרי תקוע

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

א'-ה' 7:00-22:00 | יום ו' 7:00-14:00

hagitz13@walla.comhagitz13@walla.com
ק

דו
צ

י 
אר

ם 
ש

ה 
יל

ה
ם: 

לו
צי
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סיפתח האלון הבודד
 סיפתח אלון הבודד, פודטראק קפה

 עם כריכים, מאפים ושתייה חמה וקרה.

 המקום בו פותחים את היום, עם קפה ביד 
תשבו תחת עץ אלון בן 700 שנה.

מבטיחים לכם חוויה בלתי נשכחת.

052-3089340 / 054-9621254

א'-ה' 07:30-17:00, ו' 08:30-14:00

כשר חלבי בהשגחת רבנות גוש עציון

moshekalkermoshekalker@@gmailgmail..comcom
האלון הבודד
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פיצה השקמה
בצומת הגוש צמוד לקניון מרכז הרים ולסופר רמי לוי ישנה 

פיצריה קטנה ומטריפה בעלת ותק של למעלה מעשור.

אצלינו הפיצות נעשות באהבה מחומרי הגלם הטובים ביותר.

בנוסף, אנו מתחייבים למחירים הכי נמוכים, לאיכות הכי טובה 
ולשירות הכי מהיר.

< ניתן להזמין לימי הולדת ואירועים

 < ניתן להזמין גם מחוץ לשעות הפעילות 
בתיאום מראש

 02-6535832

ניתן להזמין בוואטסאפ במספר 02-6535832

 א’-ה’ 11:00-23:00 | ו’ 10:00-14:00
מוצ"ש עד 23:00

כשר בהשגחת רבנות גוש עציון

פיצה השקמה גוש עציון

צומת גוש עציון

צומת גוש עציון



| 46

קולינרי

פיצה וי אלון שבות 
פיצרייה בוטיק עם 100% גבינת מוצרלה.

בפיצה וי אלון שבות תמצאו אווירה 
משפחתית, יחס אדיב ושירות מהיר.

בנוסף, תוכלו להתפנק עם סלט עשיר, גלידת 
בן אנד ג'ריס, צ'יפס, ואפילו להפתיע את חוש 

הטעם עם מלאווח פיצה.

אנו עושים משלוחים לכל יישובי מרכז הגוש 
ואפרת כולל כרמי צור.

אנו פתוחים בכל ימות השבוע ויש לנו חניה 
בשפע.

02-9934244

אלון שבות

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

pizzaalonshvut@gmail.compizzaalonshvut@gmail.com
אזור תעשיה אלון שבות
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פיצה וי אלון שבות 
פיצרייה בוטיק עם 100% גבינת מוצרלה.

בפיצה וי אלון שבות תמצאו אווירה 
משפחתית, יחס אדיב ושירות מהיר.

בנוסף, תוכלו להתפנק עם סלט עשיר, גלידת 
בן אנד ג'ריס, צ'יפס, ואפילו להפתיע את חוש 

הטעם עם מלאווח פיצה.

אנו עושים משלוחים לכל יישובי מרכז הגוש 
ואפרת כולל כרמי צור.

אנו פתוחים בכל ימות השבוע ויש לנו חניה 
בשפע.

02-9934244

אלון שבות

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

pizzaalonshvut@gmail.compizzaalonshvut@gmail.com
אזור תעשיה אלון שבות
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פיצה נינוס
הפיצה האיטלקית היחידה בגוש.

נינוס פיצה בר עסק משפחתי שנפתח ממש 
בצל הקורונה וממוקם בחצר הכפר בקיבוץ 

כפר עציון 

אצלנו ניתן למצוא מגוון מנות וקינוחים כמו 
פיצות שף ייחודיות עם תוספות מפנקות, 

פיצות משפחתיות, קלצונה, סלטים טריים 
וכמה סוגים של כנאפה הכל מיוצר מחומרי 

גלם איכותיים בלבד.

מלבד זאת  יש אצלנו מגוון סוגים של בירות 
ובירות מהחבית. 

*יש פיצות וכנאפה ללא גלוטן. 
02-9935159

כפר עציון

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

 א'-ד' 9:00-23:00 | ה' 11:00-24:00
 ו' 9:00-15:30 

מוצ"ש שעה אחרי צאת השבת עד חצות
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קפה בחורשה
בית הקפה “קפה בחורשה” נמצא ביישוב 

 גבעות, בתוך יער עם נוף הצופה להרי 
גוש עציון.

בית הקפה הוקם ומופעל ע”י תלמידי 
סדנת שילוב.

כדי שקהילת גוש עציון בפרט ואנשים 
בכלל יוכלו להכיר לחזון שלנו של חיים 

משולבים עם אוכלוסיה עם צרכים 
מיוחדים, הקמנו את “קפה בחורשה”.

בית הקפה ממוקם בלב העשייה של 
הסדנא.  מבקרי בית הקפה נהנים מארוחת 

בוקר טובה, מאפים טריים המיוצרים 
במאפיה שלנו, העובדים בבית קפה 

הם תלמידי בית הספר ומערך הדיור, 
האחראים על הכנת האוכל, הגשה, ניקיון, 

שירות טוב ואווירה נעימה. 

050-2102877 / 02-9938423

יישוב גבעות

א’-ה’  בתיאום מראש, ו’ 10:00-13:00

קפה בחורשה
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קפה גרג
 בקניון מרכז הרים נמצא קפה גרג השייך 

לרשת קפה גרג הארצית. אנו מציעים 
ללקוחותינו תפריט חלבי עשיר ומגוון.

בנוסף, עורכים במקום אירועים לעד 150 איש.

 מקום יפה עם אווירה מיוחדת ומרפסת 
עם נוף.

02-6642223

055-5573172

צומת גוש עציון

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

 א'-ה' 9:00-23:00, ו' 9:00-14:00
מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת עד חצות

קניון הרים

גרג גוש עציון
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קצפת
בגלידריית "קצפת" תמצאו לונה פארק של 

טעמים והנאה מתוקה לחיך שלא ניתן לתאר 
במילים.

אצלנו תוכלו למצוא מבחר גדול של גלידות 
שמנת, פרוזן יוגורט ויוגורטים ייחודיים, סורבה 

גורמה, גלידות פרווה וגלידות ללא סוכר.

אנו מתמחים בהכנת גלידות יוגורט במבחר 
טעמים. בנוסף, תוכלו להנות משייקים ואייסים 

מפנקים העשויים מחומרי גלם איכותיים 
ובמבחר טעמים.

כמו כן, ברשת מוגשים קינוחים חמים כמו וופל 
בלגי וקרפ צרפתי, המוכנים במקום מול עיני 

הלקוח!

במידה ואתם חוגגים מאורע שמח, תוכלו להנות 
ממבחר עוגות הגלידה של קצפת העשויות 

מ-100% גלידה, כולל קישוטים מיוחדים, 
הקדשות ייחודיות במגוון טעמים וגדלים!

 02-9935359

מרכז מסחרי כפר עציון

חלב ישראל, חתם סופר

 א'-ה': 9:00-23:00 
 ו' וערבי חג: 9:00 עד שעתיים 

 לפני כניסת השבת/חג
 מוצ"ש: חצי שעה לאחר צאת השבת

 עד חצות
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רוזה  
 מסעדה השוכנת במבנה הקסום וההיסטורי 

של מצודת עציון.

המסעדה מתמחה בעישון בשרים במעשנות 
TREAGER, בניהולו של שף יצירתי ההופך 

אוכל לחוויה קולינרית ייחודית.

השילוב של טעמים עמוקים, מבנה קסום 
ושירות לבבי וחם מבטיחים חוויה בלתי 

נשכחת.

במקום חדרי אירוח פרטיים וניתן לקיים בהם 
אירועים.

02-6504483 / למשלוחים: 02-6504486

א'-ה'- 12:30-22:00

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון, בשר חלק

רוזה גוש עציון

roza_bagushroza_bagush
צומת גוש עציון
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רפי'ס אוכל ישראלי
מגיע לך להנות!

שווארמה עסיסית, שיפודים, שניצל, פלאפל 
)הפלאפל פרווה(, חומוס חם, אפיית בגטים 

ופיתות במקום. 

מכינים אירועים ומספקים גם לשטח בכל 
שעה בכל מקום. שירות משלוחים

058-6688800 / 02-6500144

 צומת גוש עציון, מתחם רמי לוי 
בכניסה לקניון הרים 

כשר למהדרין בהשגחת רבנות גוש עציון

א'-ה' 10:30-21:00 |  ו' 9:00-14:00

Rafi'sRafi's - רפ'יס

  Rafisplace.co.ilRafisplace.co.il
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בריכת דובק
בריכה מטופחת, קרה ונקייה בכל ימות השנה.

בריכת דובק קרויה על שמו של דב וינשטוק ז"ל שהיה 
סייר השדות של המועצה האזורית גוש עציון ואיש 

חינוך שריכז סביבו בני נוער שמסגרות החינוך לא יכלו 
להתמודד איתם.

לאחר מותו נבנתה לזכרו בריכה ששטחה כ-4X4 מ' 
ועומקה כ-1.5 מ' שמתמלאת מהמים הגולשים מעין 

יצחק.

עין סג'מה - עין יצחק
נביעה קסומה ובריכת מים נהדרת. המעיין 
נובע במדרון נחל סג'מה המכונה גם "ואדי 

גן עדן". המים נקיים כל עונות השנה, 
ועומקם כ-1.5 מ'. במקום שולחנות פיקניק 

מוצלים. 

המעיין שופץ לזכרו של יצחק וינשטוק ז"ל, 
ולכן נקרא גם "עין יצחק".

בריכת עין יצחק

איך מגיעים? נוסעים לכיוון בת עין, פונים ימינה לפני הלולים ונוסעים בעקבות הסימון הכחול 
עד לעין סג'מה. מצד ימין של עין סג'מה ישנו שביל שיוביל אותנו מרחק של 200 מ' במורד 

הישר לבריכת דובק.
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בריכות עין צורים
שתי בריכות שכשוך מוקפות בטבע. מקום 

מושלם למשפחות ובודדים להקיף את עמצם 
בטבע, להתרענן או להנות מהרוגע.

עומק הבריכות 40 ו-60 ס"מ.

תיהנו גם מפינות ישיבה, נדנדה והרבה צל!       

ראש צורים

איך מגיעים? תפנו שמאלה לפני השער 
של ראש צורים. תרדו עד שתגיעו לאזור 

הלולים של ראש צורים, שם תפנו ימינו 
לכיוון הבריכות )יש שילוט!(. תחנו את 

הרכב בחניון ותמשיכו ברגל כ-2 דק', 
הבריכות יהיו בצד שמאל.
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דרך האבות
בדרך זו עברו אבותינו בדרכם על גב ההר. 

לאורך הדרך תצפית על מקום הקרב בין 
החשמונאים ליוונים, מקווה טהרה עתיק ואבני 

מיל רומיות בנות אלפי שנים.
המסלול עובר בנוף הררי מרהיב, כר לפרשיות 

היסטוריות ולחיי עמל וחקלאות בימי קדם.

איך הולכים? מחנים את הרכב באלון הבודד, 
ממשיכים צפונה רגלית כ-200 מ', עד שרואים 

דרך עפר הפונה ימינה אל “דרך האבות”.  בדרך 
זו, המסומנת בסימון שבילים אדום, נלך עד 

לסוף המסלול.
מה במסלול? בתחילה אנו צמודים לגדר 

היישוב אלון שבות. נתקדם בשביל העפר 
מזרחה כ-400 מ' עד שנגיע אל אבן המיל 

בצד הדרך. נמשיך כ-100 מ', נפנה שמאלה אל 
מקווה הטהרה שאליו יורדות מדרגות אבן. 

את מקווה הטהרה נוכל לזהות בעזרת הסככה 
שבסמוך לו. 

 איפה? בין אלון שבות לנווה דניאל, 
נקודת התחלה באלון הבודד

אורך: כ-2 ק"מ

ניפרד מנוף העיר אפרת ממזרח וממראה גבעת 
החי”ש מדרום, ונמשיך צפונה. 2 ק"מ מפרידים 

בינינו לבין הישוב נווה דניאל. למרגלותינו 
מעמיק הנחל, וההולך מעליו נהנה מהמראה 

המשלב את צמחיית החורש הטבעי עם 
מטעים ששתל האדם. ממערב לנו קיבוץ ראש 

צורים ומטעיו.
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האלון הבודד
ליד הכניסה המערבית של אלון שבות מתנוסס לתפארת נופו הרחב של עץ אלון. זהו סמלו 

של גוש עציון. במשך 19 שנים, לאחר נפילת יישובי הגוש בתש"ח, היו בני הגוש עולים לעמדת 
תצפית ומביטים בגעגוע אל ביתם, אותו סימנה צמרת עץ אלון שנראתה להם מרחוק. לאחר 

מלחמת ששת הימים, בה חזר גוש עציון לשטח מדינת ישראל, שבו בני הגוש ליישב את המקום 
ולהפריחו.

באלון הבודד תמצאו דגם תלת ממד של כל גוש עציון, שירותים ציבוריים, פוד-טראק, מתקנים 
לילידם בצורת משוריינים ומסבירן קולי המספר את סיפור המקום.

 איפה? 
 בין אלון שבות 

לראש צורים

האלון הבודד
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יער תקוע
יער תקוע נמצא בספר המדבר ומהווה את 

שער הכניסה לשמורת נחל תקוע. ביקור 
וטיול ביער מספקים חוויה יחודית של ערכי 

טבע, מורשת, ארכיאולוגיה והיסטוריה: 
חורשת אורנים מנדטורית, כוכי נזירים, צבי 

ארץ ישראלי תצפית על ההרודיון וכמובן 
המשך לשמורת הטבע ומערת החריטון. ביער 
תוכלו לצעוד בשבילי הליכה שנפרצו על ידי 

בני הנוער ותושבי תקוע, שולחנות פיקניק, צל 
וסביל מים.

כניסה לתקוע

02-9933863
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מדוושים בגוש עציון 
אויר הרים צלול, אזור פורח והררי, נופים 

מרהבים, מעיינות, תצפיות ואתרי מורשת 
הם רק חלק מהסיבות לכך שרוכבי האופניים 

מגלים את מרחב גוש עציון ומציינים אותו 
כמקום מופלא לרכיבה.  שיפצנו ושידרגנו לכן 

את סינגל המעיינות של גוש עציון. מסלול 
מאתגר באורך 27 ק"מ. נצא מאמת הביאר, 

נרכב בנוף כרמים במורד נחל הפירים, ונסיים  
בדרך האבות במקווה הטהרה נפנה מזרחה 
)ימינה( לכיוון אמת הביאר ושם נסיים את 

הרכיבה.

  השכרת אופניים ותיקונים:

 < בית ספר שדה כפר עציון 
השכרת אופניים | 02-9935133

 BiluBikesBiluBikes > 
 תיקון ומכירה, כיוונים חינם לפני יציאה למסלול

www.bilubikes.co.il | 02-5619494 | כפר עציון

לעדכונים ולפירוט מסלולי אופניים 
יש להתעדכן באתר:

www.etziontour.org.ilwww.etziontour.org.il

סון
אלינ

שון 
ם: גר

צילו
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מסלולי טיפוס
המצוק ממקום על "דרך האבות" שבגוש 

עציון בין הישובים אלעזר ונווה דניאל. 
המצוק נפתח ובולט בתמיכת התאחדות 

הטיפוס בישראל. המצוק מוצל מזריחה ונכנס 
לשמש בצהריים סביב השעה 12:30 .

בשעות אחר הצהריים יש על פי רוב בריזה 
נעימה וניתן לטפס גם בשמש למעט בשיא 

הקיץ ובימים חמים במיוחד.

הגובה המקסימלי של המצוק הוא כ- 10 מטר.

אין להתקרב לשפת מצוק בצורה לא 
מאובטחת על מנת להתקין תחנות טופרופ – 

סכנת מוות!

במצוקים בכלל ובמצוקים חדשים בפרט 
ישנה סכנה של נפילת אבנים, שימו קסדה. 

במצוק נכון להיום יש 46 מסלולי טיפוס 
מבולטים.

איך מגיעים? פונים מכביש 60 לכיוון 
נווה דניאל, ובפנייה השנייה שמאלה 

)לפני השער של הישוב( פונים לדרך עפר 
בשילוט לדרך האבות. המצוק נמצא מימין 

)מערב( כ 200 מטר אחרי הפנייה. ניתן 
לזהות את המקום ברגע שמגיעים לנקודת 

התצפית, שם ניתן לחנות.
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מערת חריטון
מערת חריטון, נקראת גם מערת אל מעצה,  
היא אחת המערות הגדולות ביותר בארץ. זו 

מערה קארסטית שנוצרה כתוצאה של המסת 
הגיר. המערה נמצאת במורדות היישוב תקוע, 
בסמיכות למנזר החריטון – פתחה קל לאיתור 

בזכות שני גושי סלעים מרובעים, המכונים 
“לוחות הברית”, אשר ניצבים לפניו.

לתוך המערה יש להיכנס רק עם אנשים 
המכירים את המערה!

עומק המערה: כ-400 מ’.
אורך כולל של כל המחילות: כ-4 ק”מ.

מספר האולמות והחדרים: 55

תקוע

מערת חריטון

 ניתן לתאם סיור במערה עם מדריכים
מבית ספר שדה כפר עציון: 02-9935133

www.etziontour.org.ilwww.etziontour.org.il
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מצפור ארי פולד
מול נופים עוצרי נשימה נבנה מצפה לזכרו של ארי פולד הי"ד במקום שאהב מאוד, שמורת עוז 

וגאו"ן.

המצפה צופה על עמק ברכה, הרי יהודה וציר 60 המחבר בין ירושלים לחברון.

ארי היה אדם שאהב את ארץ ישראל ולוחם למען הפצת האמת על זכות העם היהודי על ארצו, 
אהב מאד את שמורת עוז וגאו"ן, הביא אליה קבוצות וחילק מכל טוב לחיילים במקום.

המצפור נבנה בסיוע קרן מוסקוביץ שאפשרו את בניית המצפה הצופה על עמק ברכה, אל 
הנופים הנפלאים על ציר 60 בין ירושלים וחברון.

עוז וגאו"ן

02-9933863
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מצפור ברוך דסברג
במקום לוח זיכרון על שמו של סרן ברוך 

דסברג הי”ד חבר ראש צורים שנפל במלחמת 
יוה”כ. המצפה משמש כנקודת מוצא לסיורים 

ולהתמצאות בסביבה הקרובה והרחוקה 
הנשקפת מנקודה זו.

איך מגיעים? בגבעה הצהובה בבניין 
המתנ”ס, שהורחב בשנים האחרונות, 

הוקצה שטח במרפסת העליונה הוצבו 
פאנורמות צבעוניות לזיהוי האתרים 

הנצפים מירושלים בצפון, דרך מודיעין, 
נתב”ג ות”א במערב, שערי עזה בדרום 

ודרך האבות ואפרתה במזרח 360 מעלות.

ניתן להגיע בתיאום הכעה מול מתנ"ס גוש 
עציון. 02-9937999/2



| 64

טבע

מצפור האלף
בגובה של אלף מטרים מעל פני הים מחכה 
לכם נוף מרהיב מים התיכון ועד הרי אדום, 

מירושלים ועד צומת גוש עציון במצפור 
האלף שבנווה דניאל.

במקום הותקנו משקפות איכותיות לרווחת 
המבקרים וכן מוצבת מפה עם האתרים 

הבולטים באיזור

האתר מונגש לנכים עד גובה 997 מטרים מעל 
פני הים

שדה בועז

מצפור האלף

למידע נוסף: 02-9933863

www.etziontour.org.ilwww.etziontour.org.il
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מצפור הבנים
"מצפור הבנים" ממוקם בין היישובים אלון 

שבות לראש צורים.

מצפור זה הוקם לזכר 'שלושת הנערים'-
גל-עד שעאר, אייל יפרח מפטלי פרנקל 

ועזרא שוורץ הי"ד.

במצפור נוף עוצר נשימה, מסבירן קולי 
המספר את סיפור המקום ותצפית אשר 

צופה על ביתר עלית, בית שמש ועמק האלה.

בטיילת בין האלון הבודד לראש צורים

מצפור הבנים

למידע נוסף: 02-9933863

www.etziontour.org.ilwww.etziontour.org.il
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מצפור עמק ברכה
בצומת גוש עציון, במרפסת הקומה העליונה של 

‘קניון הרים’ נמצאת תצפית מרהיבה על גוש עציון.

נקודת תצפית ייחודית זאת, הממוקמת על אם הדרך 
מירושלים לחברון, מספרת את סיפורה של האומה 

 הישראלית במשך אלפי שנים, מאז ימי האבות 
ועד ימינו אנו.

קניון הרים

02-9933863
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מצפור צביקה
צבי אנוש ז"ל היה מורה דרך- איש ארץ 

ישראל, ממייסדי ומקימי הישוב בת עין. היה 
לו כישרון מיוחד לשלב בין חזון פורץ דרך 

לעשיה מדוקדקת ומדויקת.

את השילוב הייחודי של שמיים וארץ, מזרח 
ומערב, חזון ומעשה, שהתבטא בדמותו 

ובעשייתו, הבאנו  לידי ביטוי במצפור 
שהקמנו לזכרו, מעל הישוב בת עין, במקום 

הצופה למרחקים מחד, ומאידך מזמין לטיול 
באדמה הקרובה.

המצפור ממוקם מעל כרמים, טרסות עתיקות 
ושרידי יישוב יהודי שהיה כאן בימי בית 

המקדש השני. צופה על בת עין, על ביתר, על 
עמק האלה ושפלת יהודה, כל מישור החוף 

והים מאשקלון ועד תל אביב. 

מהמצפור יוצא 'שביל צביקה' היורד למעין 
'עין חובילה' ומאפשר המשך טיול בין 

המעיינות הקסומים הנמצאים בגוש עציון. בת עין                  02-9933863
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עין אבו-כלאב
מעיין, עץ תאנה ושולחן – כל הדרוש לפיקניק מוצלח או סתם טבילה מרעננת. המים נובעים 
מבין שכבות הסלע בזרימה קטנה אך יציבה, ונאגרים אל בריכה חצובה. יש הקוראים למקום 

"עין מסלע", על שם גרעין מסלע של השומר הצעיר, שהקים את קיבוץ רבדים בגוש לפני קום 
המדינה.

עין אבו כלאב

 איך מגיעים? מצומת גוש עציון נוסעים ישר עד השילוט לחוות ארץ האיילים, 
פונים ימינה ועם השילוט פונים שוב ימינה לכיוון המעיין.

www.etziontour.org.ilwww.etziontour.org.il 02-9933863 :למידע נוסף
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עין חובלה
מים הבוקעים מתוך נקבה חצובה בסלע ונאגרים 

לבריכת איגום מרובעת. במקום ניתן להבחין בשרידי 
טרסות עתיקות, בקבר שיח' ובמערת קבורה מימי 

בית שני, המעידים על ההתיישבות במקום כבר בימי 
קדם. מאוחר יותר השתמש קיבוץ משואות יצחק הישן 

במעיין לצרכיו.

עין חובלה

איך מגיעים? בפנייה הראשונה 
בבת עין פונים ימינה, ובשלב מסוים 

מתחלף הכביש בשביל עפר ובו 
ממשיכים עד למעיין.

 למידע נוסף: 02-9933863
www.etziontour.org.ilwww.etziontour.org.il
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עין ליבנה 
מעיין הנובע באפיק נחל ליבנה היורד 

מגוש עציון ונשפך לעבר שפלת יהודה. 
המעיין מוקף עצים, מימיו צלולים, 

עומקם כ-2.5 מ'. הגישה למעיין לכלי 
רכב רגילים אינה אפשרית, ולכן מומלץ 

מסלול רגלי.

עין ליבנה

איך מגיעים? בכניסה של בת עין ממשיכים 
ישר. בכיכר פונים ימינה, ושוב ימינה בעיקול 

של כמעט 180 מעלות. מחנים את הרכב 
ליד הפנייה שמאלה אל תוך הוואדי, הולכים 

בעקבות הסימון הירוק עד למעיין ומשם 
עולים לבת עין ב'.

 למידע נוסף: 02-9933863 
www.etziontour.org.ilwww.etziontour.org.il
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B&B אפרת
בשכונת רימון באפרת, בבית שקט מוקף 
גינה, במרחק הליכה קצרה מבתי הכנסת, 

מרכז מסחרי ומסעדות, אנו מציעים חדרי 
אירוח מטופחים ומאובזרים, על בסיס לינה 

וארוחת בוקר מפנקת, מתאים למשפחה עד 
7 נפשות. ניתן להזמין עיסוי מרגיע )לנשים 

בלבד(, סיור והדרכה בגוש עציון.

אפרת

לילי 054-5502156

Efrat.Bed.and.Breakfast@gmail.comEfrat.Bed.and.Breakfast@gmail.com
EfratbedandbreakfastEfratbedandbreakfast
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אפרת

לילי 054-5502156

Efrat.Bed.and.Breakfast@gmail.comEfrat.Bed.and.Breakfast@gmail.com
EfratbedandbreakfastEfratbedandbreakfast

בית הארחה וצימרים כפר עציון
בית ההארחה ממוקם בקיבוץ כפר עציון, 

השוכן בלב גוש עציון. מתחם בית ההארחה 
מוקף דשאים, צופה אל הנוף עוצר הנשימה 

של הרי יהודה ונהנה מן השקט והרוגע 
המאפיינים את הקיבוץ.

המתחם כולל 65 חדרים בהם 20 צימרים וכן 
מאהל אירוח ויער לקמפינג אוהלים.

קבוצות המטיילות בגוש עציון יכולות 
להזמין ארוחות בשריות וחלביות בתפריטים 

עשירים.

02-9935133

www.k-etzion.co.ilwww.k-etzion.co.il
כפר עציון
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בית הברכה
טוסקנה בלב גוש עציון!

בית הארחה אותנטי וייחודי בלב עמק ירוק ומרהיב.

 שבתות חתן, בר מצווה ואירועים משפחתיים 
עם בית כנסת וחדרי אוכל.

לינה לקבוצות במספר דרגות אירוח.

גן אירועים מרהיב בכרם גפנים. 

02-5709768

  deerlandal@gmail.comdeerlandal@gmail.com
בית הברכה



| 74

לינה

בית הברכה
טוסקנה בלב גוש עציון!

בית הארחה אותנטי וייחודי בלב עמק ירוק ומרהיב.

 שבתות חתן, בר מצווה ואירועים משפחתיים 
עם בית כנסת וחדרי אוכל.

לינה לקבוצות במספר דרגות אירוח.

גן אירועים מרהיב בכרם גפנים. 

02-5709768

  deerlandal@gmail.comdeerlandal@gmail.com
בית הברכה
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גינת אגוז
 "ֶאל-ּגִּנַת ֱאגֹוז יַָרְדִּתי, לְִראֹות ֲהָפְרָחה ַהּגֶֶפן, 

ֵהנֵצּו ָהִרּמֹנִים"

 הצימר המפנק של משפחת רימון שוכן 
 בישוב בת עין. צימר גדול הכולל ג'קוזי, 

שתי מרפסות ושפע פרטיות!

 אמנון ושרה רימון
055-6617154 / 052-8753745

גינת אגוז

בת עין

 אמצע שבוע החל מ-500 ₪ לזוג
סופ"ש החל מ-700 ₪ לזוג
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האוטובוס שלנו
בקצה מדבר יהודה, משקיף על מרחבי 

השממה, ניצב אוטובוס עתיק שהוסב לצימר 
אינטימי. האוטובוס שוכן בתוך המשק 

האקולוגי של משפחת פלמר בישוב תקוע 
ד’, ולמרות הטבע הבראשיתי בחוץ, בפנים 

 המקום נוח ונעים. 
מרחק נסיעה מירושלים- רק 20 דקות.  

תקוע

050-6980007 / 054-6940193

shimonpalmer@gmail.comshimonpalmer@gmail.com
 אמצע שבוע החל מ-450 ₪ לזוג

סופ"ש החל מ-550 ₪ לזוג
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הבית של רות
צימר בוטיק לזוגות - חווית אירוח שלא הכרתם.

אירוח ברמה גבוה עד לפרטים הקטנים,  כולל ארוחת 
בוקר עשירה, אפשרות למסאג’ים, סדנאות, ארוחות 
גורמה וחווית ג’קוזי סאונה בגובה 1,000 מ’ מעל פני 

הים.

מתאים לזוגות, למפגשים חברתיים/ משפחתיים, 
מסיבת רווקות, אירוח חתן כלה.

שדה בועז

052-4317074

www.ruthhome.co.il/zimmerwww.ruthhome.co.il/zimmer
  klilaruthhome@gmail.comklilaruthhome@gmail.com

 אמצע שבוע החל מ-950 ₪ לזוג
סופ"ש החל מ-1200 ₪ לזוג
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החאן הנודד
החאן הנודד שיודע לקום בכל מקום שרק 

נרצה!

הוא יודע להיות חאן לינה, חאן אירוח 
לאירועים, סדנאות, ימי גיבוש, פסטיבלים, 

מסיבות ומה שרק תעלו על דעתכם!

חברת דרך המדבר, הוקמה בכדי לפתח 
לראשונה את תשתיות התיירות במדבר 

יהודה ולהנגיש חבל ארץ ייחודי ובלתי מוכר 
לתיירות פנים וחוץ.

חברת דרך המדבר תספק לכם מענה לטיול 
או לאירוע שלכם משלב הרעיון ועד הפרטים 

הקטנים.

משה קובלנץ 050-6702937

moshecoblentz@gmail.commoshecoblentz@gmail.com
דרך המדבר- תיירות וסביבה
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וילה ברון
נמצאת ביישוב בת עין מול 

נוף משגע וטבע קסום

מתאימה לזוגות ולמשפחות

כחצי שעה מירושלים ו20 
דקות מבית שמש

הוילה נמצאת במרחק הליכה 
ממעיין עין ליבנה המדהים

בין פינות חמד מטעי זיתים 
וכרמים בעלי חיים מסלולי 
טיולים ואטרקציות באיזור

מעיינות בסביבה עין חובלה 
עין סג'מה ועין ליבנה.

בת עין

אלדד 052-4696955 / אלינור 052-8696953
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וילה הרודיון
וילה פרטית בתקוע, עם נוף מרהיב של הרי 

יהודה, חצר ענקית בת 3 מפלסים ובריכת 
שחיה.

מושלם לאירועים מיוחדים! כולל חלל יפה 
 ויוקרתי עבור כל סוג של מפגש אינטימי, 

עד כ-75 אנשים ועד 15 אנשים ללינה.

 אנו מציעים תכנון ותיאום מלא של האירוע 
או, אם תעדיפו, נשמח לעבוד עם מתכנן 
 האירוע שלכם כדי לוודא שלא תצטרכו 
 לדאוג לדבר. כמו כן, אנחנו יכולים לספק

 את הקייטרינג שמתאים לטעם ולתקציב 
שלך או שתביאו קייטרינג בעצמכם.

תקוע

052-2210399

villaherodion@gmail.comvillaherodion@gmail.com
Villa HerodionVilla Herodion
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תקוע ד' 

אליהו 052-6698857

eco@benihuta.co.ileco@benihuta.co.il
100 ₪ לאדם ללינה, מינימום 10 אנשים 

)מעל 10 המחיר לאדם יורד(

 להשכרה לסדנא או לאירוע: 
 1000 ₪ לקבוצה עד 40 איש 

)מעל 40 איש המחיר עולה( 

חאן הפינג'אן
נבנה באהבה בעבודת יד ומחומרים 

טבעיים.

מול הנוף המדהים של מדבר יהודה ונחל 
תקוע. מיועד לאירוח קבוצות ללינה, 

לסדנאות ולאירועים קטנים.
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חוות ספר המדבר
חוות ספר המדבר ממוקמת בנקודת החיבור 
בין גוש עציון ומדבר יהודה.  מקום של נוף, 

שקט והתבוננות. 

בחווה אנו מגדלים ירקות בחקלאות אורגנית 
בשיתוף בני נוער. 

בנוסף אנו מזמינים קבוצות להתארח 
ולהשתתף במגוון סדנאות מבית החווה:

 סדנת סיתות אבן, בנייה מבוץ, ליבוד צמר, 
מוזיקה ועוד. 

כמו כן המקום פתוח לאירועים ומפגשים  
וללינת שטח ואוהל עד 100 אנשים. 

בימי חמישי בערב פועל במקום פאב ובימי 
שישי אנו מפעילים את מסעדת צ'אקרה 

ההודית של שלתי דגן . 

מוזמנים מאד לבוא לשתות קפה ולראות את 
המקום.

תקוע

עמיחי 052-2355416

חוות ספר המדבר 

לינה החל מ-30 ₪ לאדם
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חוות ספר המדבר
חוות ספר המדבר ממוקמת בנקודת החיבור 
בין גוש עציון ומדבר יהודה.  מקום של נוף, 

שקט והתבוננות. 

בחווה אנו מגדלים ירקות בחקלאות אורגנית 
בשיתוף בני נוער. 

בנוסף אנו מזמינים קבוצות להתארח 
ולהשתתף במגוון סדנאות מבית החווה:

 סדנת סיתות אבן, בנייה מבוץ, ליבוד צמר, 
מוזיקה ועוד. 

כמו כן המקום פתוח לאירועים ומפגשים  
וללינת שטח ואוהל עד 100 אנשים. 

בימי חמישי בערב פועל במקום פאב ובימי 
שישי אנו מפעילים את מסעדת צ'אקרה 

ההודית של שלתי דגן . 

מוזמנים מאד לבוא לשתות קפה ולראות את 
המקום.

תקוע

עמיחי 052-2355416

חוות ספר המדבר 

לינה החל מ-30 ₪ לאדם
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חוות קשואלה
חווה חקלאית תיירותית, השוכנת במורדות 
המערביים של גוש עציון. בחווה ישנו חאן 

לאירוח באווירה קסומה בלב היער. מגוון 
אפשרויות שונות ללינה ואירוח , אוהלים 

אינדיאניים למשפחות, אוהלי אירוח גדולים 
לקבוצות, מתחם לאוהלים בהקמה עצמית, 
יחידת אירוח משפחתית וזוגית וגן אירועים 

)עד 150 איש(.

תחיה 052-5992737

kashuela@gmail.comkashuela@gmail.com
www.kashuela.co.ilwww.kashuela.co.il

חוות קשואלה

מחירי הלינות נעים בין 35 ₪ )בהקמה 
עצמית( ועד 100 ₪ לאדם בטיפי זוגי.  

המחיר משתנה בהתאם לכמות האנשים 
באוהלים האינדיאניים.
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טל בכפר - "בצל התאנה"
באווירה כפרית , פסטורלית ונינוחה, 

שוכנת לה הסוויטה "בצל התאנה" 
מושקעת, רומנטית, ויפה טובלת 

באלף גוונים של ירוק. עוטה שלווה 
וקסם.מעניקה לאורחים חוויה 

מיוחדת, ובלתי נשכחת.

בת עין

052-7203715 / 052-7203720

www.tal-bakfar.comwww.tal-bakfar.com
 אמצע שבוע החל מ-600 ₪ לזוג

סופ"ש החל מ-700 ₪ לזוג 
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לינה כפרית בחוות ארץ האיילים 
במתחם הלינה בחוות ארץ האיילים מגוון אפשריות לינה לקבוצות ובודדים.

< חדרי אירוח כפריים

<  מאהל בדואי מותאם לכ-200 אנשים

< לינת קמפינג

במתחם שירותים, מקלחות, מטבח, אזורי ישיבה והכל בלב חורשת אורנים קסומה.

02-5709768
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לשחות בנוף אצל רנאל
לשחות בנוף זו בריכה מחוממת בתוך וילה 

פרטית בנויה. מה שמאפשר פרטיות מלאה.

מזג האוויר הקריר בערבי הקיץ והקר בימות 
החורף  לצד האוויר הצח ונוף המדבר וים 

המלח שמציץ בין ההרים נותנים חוויה 
מושלמת. זמן פינוק ורגיעה בבריכה מחוממת. 

לרגע זוגי או משפחתי של ביחד.

ניתן גם להנות מחדר אירוח זוגי באותו מבנה 
או צימר משפחתי בבקתת עץ משגעת בחצר 

הברכה למשפחות.

 המקום מותאם לנכים.
ניתן להזמין גם ארוחות בוקר.

פני קדם

02-9933963 / 052-8591491

ranelims1@gmail.comranelims1@gmail.com
לשחות בנוף אצל רנאל

החל מ-700 ₪ לזוג
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מררו
בקתה העשויה לאהבה ולמנוחה מחכה לכם בפינה 

אינטימית, ירוקה ומיוחדת בבת עין. 

בת עין

בת עין

 שולמית ודוד מררו
054-7489015 
02-9938870
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מתחם אירוח בת עין
 ביישוב בת עין, במקום קסום 

 קרוב למעיינות, מסלולי הליכה
 ואטרקציות,מתחם אירוח למשפחות 

עד 20 איש.

 המתחם כולל סוגי אירוח 
שונים ומגוונים.

 

בת עין

תמר 055-6631755
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צימר בכפר
בהרי יהודה בגובה של 950 מטר מעל לפני 
הים שוכן צימר מתוק וחמים. בצימר תוכלו 

ליהנות מאווירה ביתית וחמימה עם מטבחון 
קטן ומקרר, מזגן.

נמצא באזור בו יש מעיינות לרב ואטרקציות 
לטיולים רבים.

מותאם לזוגות או למשפחות עד 3 ילדים.

 

כפר עציון

לבונה 054-7876505

 אמצע שבוע החל מ-250 ₪ לזוג
סופ"ש החל מ-350 ₪ לזוג



| 90

לינה

צימר כרמים
מבקרים באפרת לשבת בר-מצווה, שבת חתן 

או חופשה קצרה?

אצלנו תמצאו מקום שקט ונוח בשכונת 
הרימון- אפרת- כ – 20 דקות מירושלים.

צימר המתאים לזוג + תינוק, אפשרות עד שני 
ילדים נוספים.

 מיקום הקרוב למרכז המסחרי “תאנה”, 
לגני שעשועים, תחנות אוטובוס ובתי כנסת. 

היחידה כוללת : מגבות, סדינים, מטבחון, 
כלים וסירים חלביים, מיקרוגל, מקרר, כיריים, 

תנור ומקרר.

 פלטה לשבת + מיחם, טלוויזיה, מזגן,
WiFi, שעון שבת,

כניסה פרטית + גינה.

אפרת

054-6215730 / 054-5581584

da_sha2@walla.comda_sha2@walla.com
 אמצע שבוע החל מ- 450 ₪ לזוג

סופ"ש החל מ- 550 ₪ לזוג



91 |

נה
לי

צימר לזוג 
השיגרה שוחקת?

רוצים לקחת פסק זמן זוגי?
"צימר לזוג" המקום המושלם לנופש וחוויה זוגית 

צימר מפנק, במיקום מרכזי ונוח 
עם מיטב הפינוקים בכפר בת עין 

ג'קוזי זוגי מפנק
מקומות מדהימים לטייל באזור במרחק הליכה 

אפשרות לעיסוי זוגי במקום
אפשרות לרכישה במקום של מוצרים להתחדשות זוגית 

ועוד...
מבצע מיוחד ליום נשואין/ הולדת

בת עין

בת עין

 רות 052-6613361
 משה 054-3982313 

בהזמנה מראש

צימר "לזוג"

אמצע שבוע החל מ-600 ₪ לזוג 
 סופ"ש החל מ-650 ₪ לזוג

לילה שני בחצי מחיר
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צימר ליבנה
צימר אלגנטי ייחודי לאירוח זוגי.

הצימר ממוקם מעל וואדי ליבנה, מול נוף 
דרמטי של יער אורנים וערוץ נחל עמוק. 

להרגיש אירופה בלב הרי יהודה.

הצימר מושקע, נוח, נקי. בו תמצאו בין השאר 
ג’קוזי מפנק, מכונת אספרסו ושאר הפתעות 
על מנת לספק חוויה זוגית מטעינה ומעצימה.

בת עין

052-4619937 / 054-6468132

levonas@gmail.comlevonas@gmail.com
 אמצע שבוע החל מ-600 ₪ לזוג

סופ"ש החל מ-700 ₪ לזוג

השילוב של חומרים איכותיים וטבעיים, 
נוחות עיצוב ומיקום בקצה ההר אך עם זאת 

גישה נוחה, מקנה לאורחינו חווית אירוח 
מושלמת.

במרחק הליכה מהצימר נמצא מעיין עין 
ליבנה הגדול והעמוק שבמעיינות האיזור. כמו 

כן ישנם שני בתי כנסת, הרבה טבע ונוף.
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צימר מועלם
צימר משתלם במחיר עממי

למי שרוצה להתפנק בישוב חרדי,
כולל חדר שינה מטופח, 
סלון, פינת אוכל ומטבח

מאובזרים בפרטים הקטנים, 
אפשר גם לצרף ילדים.

מיצד

053-8243616

meravmo7@gmail.com
 אמצע שבוע החל מ-400 ₪ לזוג

סופ"ש החל מ- 500 ₪ לזוג
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צימר נוף הרודיון
צימר בוטיק קסום ומפנק בתקוע לאירוח זוגי.

10 דק’ נסיעה מירושלים / מצומת הגוש.
בצימר: ג’קוזי זוגי, מטבח מאובזר, מזגנים, 

t.V. מרפסת ונוף מהמם, אירוח ברמה גבוהה, 
עד לפרטים הקטנים.

במרחק 5 דק’ נסיעה מהגן הלאומי הרודיון.
עוד ביישוב: בריכה בעונה, חוות סוסים, מגוון 

טיפולים אלטרנטיבים, גלריית אומנות, בית 
קפה ומסלולי טיול.

אפשרות להזמנת ארוחת בוקר טעימה 
ומפנקת, חלבי מהדרין.

תקוע

איתיאל ואושרת 050-6736452

itiel42@gmail.comitiel42@gmail.com
צימר נוף הרודיון

צימר נוף הרודיון
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צימר נוף הרודיון
צימר בוטיק קסום ומפנק בתקוע לאירוח זוגי.

10 דק’ נסיעה מירושלים / מצומת הגוש.
בצימר: ג’קוזי זוגי, מטבח מאובזר, מזגנים, 

t.V. מרפסת ונוף מהמם, אירוח ברמה גבוהה, 
עד לפרטים הקטנים.

במרחק 5 דק’ נסיעה מהגן הלאומי הרודיון.
עוד ביישוב: בריכה בעונה, חוות סוסים, מגוון 

טיפולים אלטרנטיבים, גלריית אומנות, בית 
קפה ומסלולי טיול.

אפשרות להזמנת ארוחת בוקר טעימה 
ומפנקת, חלבי מהדרין.

תקוע

איתיאל ואושרת 050-6736452

itiel42@gmail.comitiel42@gmail.com
צימר נוף הרודיון

צימר נוף הרודיון
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צימר פשוט 

זה הצימר שלנו פשוט – אירוח כפרי בשדה 
בועז בגוש עציון.

אנחנו אוהבים יופי ופשטות, גם במחיר.

אנחנו מציעים לכם חוויה רומנטית בתוך 
אוהל יורט איכותי ומאובזר, בסביבה 

טבעית ועם אווירה של חופש.

שדה בועז

נחום 052-6141599

 אמצע שבוע החל מ-400 ₪ לזוג
סופ"ש החל מ-500 ₪ לזוג
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צימר צופית
בקתת בוטיק לזוג מול נוף הרים ושקיעות מדהימות.

בנויה עץ ואבן בסגנון יחודי והשראה רומנטית מקום מושלם 
לחוויה של שקט ורוגעבמרחק קצר מהאטרקציות בגוש עציון.

הבקתה מותאמת לשומרי שבת עם בית כנסת בקרבת הבקתה.

 דק עץ בחצר משקיף לנוף לחוויית חוץ מושלמת.  
ג'קוזי זוגי ענק. נוף משקיף מהבקתה עד לאופק. 

בת עין

0558838803

  zimmertsofit@gmail.comzimmertsofit@gmail.com
 אמצע שבוע החל מ-500 ₪ לזוג

סופ"ש החל מ-600 ₪ לזוג
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צימר שלך בעציון
דירת שלושה חדרים, מרווחת ומאובזרת, בסביבה שקטה וירוקה, חמה 

ולבבית, במרכז אלון שבות )בשכונה הותיקה(.

מרפסת גדולה מוצלת עם פינת ישבה, בדירה טלויזיה ואפשרות לאינטרנט.

בריכה נפרדת במרחק הליכה, במרכז אלון שבות )בשכונה הותיקה(.

אלון שבות

02-9931978 / 052-3003689

ema1944@013.netema1944@013.net
אלון שבות

 החל מ-570 ₪ לזוג
תוספת לילד 100 ₪



02-9933863
tayarut@gush-etzion.org.il

www.etziontour.org.il

בואו לבקר!


