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052-3868932 מורה דרך מוסמך + ג'יפ     אלון דמבובסקי  
052-3205427 מורה דרך מוסמך + ג'יפ     יוסי מוצ'ניק  

08-6581546/76 החברה להגנת הטבע    בית ספר שדה  

מושב עידן

בית ספר שדה חצבה

052-3666656 מדריך + ג'יפ      קובי דרשר  
052-4260586 מורת דרך מוסמכת      אסתי הירש  

מושב צופר

052-3665927 מורה דרך מוסמך + ג'יפ     בועז עוז   
052-8311002 מורה דרך מוסמך + ג'יפ     דני בראל   
052-3868996 מורה דרך מוסמך + ג'יפ     צביקי אגר  

מושב חצבה

052-8991070 סיורים חקלאיים     אריק וינשטיין  
052-3441477 מורה דרך מוסמך      חנוך ויזר   
052-8666246 מורה דרך מוסמך + ג'יפ     עדי מטמון  
052-8310886 מדריך + ג'יפ      עידן תדיר  
052-3666018 מדריכה       שולה שחם  
052-3666097 מורה דרך מוסמך      שלום שטוקלמן  

 052-2739779 מורה דרך מוסמך + ג'יפ     הראל זלצר  
054-5240456 מורת דרך מוסמכת  יעל זלצר   

מושב עין יהב

054-4249783 מורה דרך מוסמך + ג'יפ + טיולי גמלים    ערן לוין   
052-3351357 מורה דרך מוסמך וטיולי גמלים    עמיר גרנאור  
054-4517924 מורה דרך מוסמך      טושה נץ   
050-8896465 מורת דרך מוסמכת      יעל בית אב  

שחרות

052-5450585 מורה דרך מוסמך )גרמנית ואנגלית(  תומס לדרגרבר  
052-3666476 מורה דרך מוסמך      עופר רבינס  

צוקים

054-4633907 מורת דרך  צליל בן זהב  
054-5818272 מורה דרך מוסמך  איתי עמיר  

ספיר

054-9799019 מורה דרך מוסמך + ג'יפ וסיורי צפרות    דוד סחונפלד  

קיבוץ לוטן

052-3448161 מורה דרך מוסמך      ביל סלוט   
052-3948696 מורת דרך מוסמכת      עליזה סטרנגר  

קיבוץ קטורה

054-4757881 מורת דרך מוסמכת      אלונה מורג  
054-9798509 מורה דרך מוסמך      יפתח הופמן  
054-9798492 מורה דרך מוסמך      אבישי גרינברג  
054-9799188 מורה דרך מוסמך      אמנון גרינברג  

קיבוץ יטבתה

052-2703247 מורה דרך מוסמך      אסף הולצר  
052-2966435 מורה דרך מוסמך      נתן דקל )דיגי(  
052-2767055 מורה דרך מוסמך      ינאי שלומי  
052-3919940 מורת דרך מוסמכת      דפנה כרמלי  
052-5518904 מורה דרך מוסמך      יאיר סלע   
052-6554296 מורה דרך מוסמך      יובל קטנר  

קיבוץ סמר

 052-8804094 מורה דרך מוסמך      אודי פינסלר   
050-4733361 מדריכה      ענבל פיפמן  
מדריך   054-3060195 טאפאש הזאע   
052-4733361 מדריך   אביאל פיפמן   

קיבוץ אליפז

052-8991210 מורה דרך מוסמך      גדעון רגולסקי  
052-3445541 מדריך + ג'יפ      עמוס אבירן  
052-3666722 מורת דרך מוסמכת      רונית רטנר  
052-2873222 מורה דרך מוסמך + ג'יפ     יואב בארי  

מושב פארן
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מרכז מידע	 
מרכז מידע לטיולים ושרותי תיירות בערבה.

1-800-225-007

יחידת חילוץ	 
יחידה הפועלת בהתנדבות ומסייעת למי שנקלע לצרה.

100

מוסך עין יהב	 
מוסך ופנצ'ריה.

052-4260785

איציק בשטח	 
הובלות, טיולים, מנהלות, חילוצי רכב.

מנהלות לרוכבי אופניים.
052-3666453

אמנון לב	 
חילוץ רכב שטח ומנהלות.

עגלה מצוידת עבור רוכבי אופניים.
050-5322961

מכבסת נקי נקי	 
שירותי כביסה לאורחי הערבה, במושב חצבה.

 חסידה אבינר 052-3666396

עמוס אבירן	 
טיולים בג'יפים וברגל, הקפצות מטיילים.

052-3445541

פנצ'ריית מיכונית	 
צמיגים, מצברים ושמנים, פנצ'רייה זמינה 24 שעות.

יגאל אפל | צופר | 052-4260991

עין שחק	 
שרותי הסעות.

יוסי גל 052-3666130

ערן לוין	 
 טיולי ג'יפים, הקפצות, הטמנות

והדרכה ב"שביל ישראל".
054-4249783

עמיר גדנאור	 
טיולי ג'יפים וגמלים, הדרכות,

הקפצות והטמנות ב"שביל ישראל".
052-3351357

פקחי רשות הטבע והגנים	 
 057-7762067 ערבה צפונית – ג'ורג' נורקין 
057-7762076 ערבה תיכונה - מורן בקיש 
057-7762341 ערבה דרומית – ראובן הפנר 

מרכז ללימודי מדבר	 
הדרכה מקצועית, תיאום טיולים, סדנאות והרצאות 

בנושאי הסביבה המדברית בנגב בירדן ובסיני.
08-6356794

בק"מ ה-175 תחנת גל/דלק  צומת הערבה 
בק"מ ה-154 תחנת פז  צומת עין חצבה 
בק"מ ה-138 תחנת דלק   אורחן עין יהב 
בק"מ ה-129 תחנת דור אלון  צומת צוקים 
בק"מ ה-45 תחנת סונול  צומת יטבתה 
בק"מ ה-4 תחנת דור אלון  צומת אילות 

כספומט	 
עין חצבה | עין יהב )בתוך הסופרמרקט(

ספיר | פונדק יטבתה

תחנות דלק בכביש הערבה

צילומים
אילת זאבי בלה, אלש בלה, אלונה שמואל, 

 גידי בועז, גלית דויטש, גלעד לבני, 
 דורון הורוביץ, דורון ניסים, דורי לזר, 

חנית פוגל, יובל רמוס, מאיה אוונס, מקס 
מירון, עודד קינן, עומר שביט, פרדי נפתלי,

שני כגן, תומר טירביש, תמי ליבנה.

ובאדיבות
אתרי התיירות, ארכיוני היישובים

ומחלקת תיירות ערבה.
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