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יצאנו, סתם כך, לחופשה בערבה
ביום הבחירות מיהרנו להצביע, אחר כך 
נטשנו את העיר ההומה וירדנו לנגב, ליומיים. 
עשינו זאת בתחושה שמגיע לנו קצת כיף, 
אחרי שמילאנו את חובתנו האזרחית. ילדיי 
בחורף.  במיוחד  בנגב,  לטייל  אוהבים  ואני 
לימי  ימים נפלאים, הדומים להפליא  אלה 
בנגב  האביב בצפון הארץ, רק שהתחושה 
היא שאתה הראשון שמגלה את אוצרותיו 

בכל פעם מחדש. 
השעשועים  פארק  הוא  הנגב 
כאחד.  ולמבוגרים  לילדים  האולטימטיבי 
הטיפוס על ההרים, הגלישה במורדות, גווי 
ותחושת  האינסופי  השקט  ובעיקר  המים, 
ניתן  אלה  כל  את  הנהדרת.  הקדמוניות 
הדרך  באמצע  מרוכזת  בצורה  לפגוש 
לאילת, בערבה התיכונה. כן, על אם הדרך 
נסיעה  וחצי  כשעתיים  במרחק  לאילת, 
הצימרים  ריכוז  נמצא  הארץ,  ממרכז 
והאטרקציות הגדול, שמבטיח הנאה שלמה 
מחופשה איכותית. גם אתם תיהנו יותר אם 
באמצע  בנגב  לחופשה  ותצאו  תתנתקו 

השבוע כל עוד החורף שולט כאן.

באיזו דרך כדאי לנסוע?

ים  וכביש  ירושלים,  דרך  סעו   – הלוך 
המלח. בצומת הלידו פנו שמאלה להפסקה 
קטנה שבה ילדיכם יוכלו לשחק על משטחי 
מלח הנראים כמשטחי החלקה על הקרח. 
לילדים.  עניין  ומבטיחה  יפהפייה,  הדרך 
חזור – דרך דימונה, עוקף באר שבע וכביש 

שש. רצוי בלילה.

איפה כדאי ללון? 
ימי מדבר – בישוב צוקים. כאן, אצל רינת 
ויאיר, בילינו את אחת החופשות המוצלחות 
ביותר שלנו. תקבלו "בקתת בוץ" מאובזרת, 
מהבתים  באחד  מדובר  למדבר.  הנושקת 
להפליא,  אקולוגיים  ובוץ,  מחציר  שנבנו 
ובהם מטבח מצויד, מזרונים, אח מבוערת 
כל  שונות.  בסדנאות  להשתתף  ואפשרות 
שנותר הוא לפתוח ת'דלת ולהתחיל ללכת 
או לחפש  הקורצים מרחוק...   הצוקים  אל 
עם הילדים שיני כרישים מאובנות. במקום 
יש בריכת שכשוך, חדר אוכל והמון אווירה. 

המחירים כ- 500 ₪ לזוג ללילה.
"מטמון בערבה" – בתוך הישוב החקלאי 
כאן תיהנו מהיחס החם של עדי,  יהב.  עין 
דו- מרווחות,  בבקתות  ותלונו  הבעלים, 
קומתיות, עם ג'קוזי ומטבח מצויד. במתחם 
טאבון  חמד,  ופינות  זולה  סוכת  הצימרים: 
בריכה  לילדים,  משחקים  פינת  פיתות, 
לקטנטנים, פינת תוכים, קיר טיפוס לילדים 
אל  בקיץ.  שחייה  בריכת  במושב-  ועוד. 
תוותרו על הסיור שעדי מציע לכם בחממות 
הפלפלים ובדרך השלום. המחיר כ- 600 ₪ 

לזוג ללילה.
מידברא – גם כן ביישוב צוקים. מדובר 
על  הן  גם  שנבנו  מפנקות  וילות  בתשע 
סף המדבר. גם כאן המדבר שולט ומקיף, 
של  היא  התחושה  הצימרים  בתוך  אבל 
עצמי,  בשירות  מעדנייה  יש  מפנק.  מלון 
יש אופניי הרים חופשי, יש בריכות שכשוך 
וג'קוזי בבקתות, שכל אחת שונה מרעותה 
והעיקר – השקט, הפרטיות והפינוק בשילוב 
המדבר הכל כך מפתה, כל כך קרוב. המחיר 
– מאלף שקלים לזוג ללילה. )ישנה בקתה 

זוגית זולה יותר(.

מה כדאי לעשות בחופשה?
לסמן  מים,  לקחת  החוצה.  לצאת 
נגיעה  במרחק  הקרוב,  הצוק  פסגת  את 
קטנים,  הילדים  אם  גם  ללכת.  ולהתחיל 
מהטיפוס  במדבר,  מההליכה  ייהנו  הם 
ומהגלישה כשהרוח קרירה ומלטפת. אחר 
כך אפשר להדליק מדורה ליד הבקתה )יש 

לרכוב  ניתן  שעות.  שם  ולבלות  עץ(  בולי 
או  אופניים על אדמת המדבר הקשה  על 

לשחק במחבואים. 

בחוות  בקרו  לצאת?  לכם  מתחשק 
חוץ  צופר.  לישוב  צפונית   – האנטילופות 
אנטילופות  עדרי  בין  במכונית  מסיור 
בסביבתן  אחרות  מדבריות  ובהמות 
הטבעית, תוכלו לבקר ב"תיבת נוח" עשוית 
חיים  בבעלי  גדושות  קומות  שתי  ובה  עץ 
שאת חלקם ניתן ללטף. בחוץ מחכים פסלי 
ענק שיקסימו את הילדים, ובסמוך יש בית 

קפה, ומי צריך יותר מזה?!

איפה כדאי לאכול?
ב"גמלייה". המסעדה נמצאת על צומת 
הכניסה לישוב ספיר. היא ממוזגת ומחוממת 
, ובנויה בתוך אוהל ענקי. יש במקום אוכל 
מזרחי, תיימני, בשרים ועוד, במחירים שלא 
ידידותיות,  המלצריות  הכיס.  את  קורעים 
האוכל טעים ובערב יש הופעות על הבמה 

הקטנה.
"הלל"  הקפה  בבית  או  ב"מקדונלד'ס" 
המסחרי  שבמרכז  המזרחית  במסעדה  או 
שליד תחנת הדלק דרומית לעין יהב. אלא 
האוטובוסים  כל  גם  מתנקזים  שלכאן 
ריבוא  ועמם  מאילת,  ובאים  ההולכים 

נוסעיהם. ראו – הוזהרתם! 
המקומות  על  התרשמות  )כתבות 
המומלצים תוכלו לקרוא באתר "התרשמות" 
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מידברא – וילה מפנקת בלב המדבר

 ימי מדבר – חושה של כיף


