
 

 

 ? מה בסביבה 

 מוזיאונים וגלריות: 

                                                                                                 museum.org.il-negev - לאומנות  מוזיאון הנגב 
מוזאון הנגב נפתח בראשית שנות החמישים של המאה העשרים כמוזאון 

  המסגד הגדול, אף הוא מבנה עות'מאני הסמוך לבית המושל.  לארכאולוגיה במבנה
ועמי המזרח ממוקמים בסמיכות בשני מבנים והמוזיאון לתרבות האסלאם  לאמנות

בית המושל והמסגד. במקום המושל ומשפחתו,   - 1906היסטוריים לשימור משנת 
 -  המשרתים בקומה למעלה ומאוחר יותר בנות ביה"ס לבנות שפעל פה ועובדי עירייה

 . מאכלסות היום את בית המושל תערוכות אמנות מתחלפות

שורר שקט מיוחד ובפתחו עץ מקושט בעל גזע כחול. בפנים עוברים  במוזיאון האסלאם
אסלאמי.   וחן  ארכיאולוגים  ממצאים  ,עצים,  מזרקה  ובה  והיפה  המקורית  החצר  דרך 

הנוכחית המגרב"    -   התערוכה  מארצות  ואומנות  וחפצי    מציגה  –"אמנות  תכשיטים 
 .אומנות מארצות צפון אפריקה )אל תפספסו את הר הזהב ואת העיר הכחולה(

 מרכז המבקרים באר אברהם: 
 מרכזו של האתר דמותו של אברהם אבינו, אב שלוש הדתות המונותאיסטיות. 

הביקור מעניק חוויה ייחודית ומשמעותית המחברת את המבקר לזהותו האישית 
תפיסותיו ואמונותיו. בליווי מדריך לכל אורך הדרך  המבקרים פוסעים במעבר אור קולי  
ייחודי בין פסוקי התנ"ך וממשיכים למיצג תלת מימד מרגש, אשר בסופו נגלית הבאר 

 המקראית
 ההסתדרות 82, באר שבע.

 

 חוויה אינטראקטיבית מלמדת   – מרכז מבקרים השער לנגב  

)מסכי מגע וכו'( שחושף בדרך חווייתית ומוצלחת את   מרכז מבקרים חדש וחדיש
ישובים. המרכז  180ממדינת ישראל ובו  60%ההזדמנויות הגלומות בנגב ששטחו 

אים כמו בדואים, ציונות עכשווית, הפועל באר שבע, חינוך, יזמות,  קושר יפה בין נוש
קהילה ומנהיגות נשית כמו זו למשל של אלונה ברקת. הביקור הוא בסיור מודרך של 

שעה )המדריכים הם סטודנטים שנשארו בעיר לאחר לימודיהם(. יפה במיוחד מבחינה  
בו צריך לבנות וליישב  דיגיטלית הוא מיצב ספר הפלאות של תחום החינוך והמשחק
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בחופש   את הנגב תוך התחשבות ותכנון בתחומי בריאות, חינוך, פיתוח יישובים ועוד.
  חינם. –הגדול הכניסה לילדים 

 
 

פארק קרסו למדע -                                                                                                                               
בלב העיר העתיקה של באר-שבע ממוקם מוזיאון המדע הגדול בישראל ובו מוזיאון 

 אינטראקטיבי וגן משחקי מדע בסטנדרט בין לאומי. 
פארק קרסו למדע מציע  10 תערוכות אינטראקטיביות בנושאי מדע שונים כגון: 

 גנטיקה, תקשורת, מיקרו אלקטרוניקה, גרעין ועוד 
מוזיאון המדע לילדים מציע פעילות המתבססת על אינטראקטיביות בין המבקר 

 למוצגים . 

 לונדע 

לונדע הינו מוזיאון ראשון מסוגו בארץ, חדשני ואינטראקטיבי לכל המשפחה, המעודד 

 .חוויה רב- גילאית ולמידה חווייתית והתנסותית ברמה בינלאומית

אנו מזמינים אתכן/ם, ילדים ומבוגרים כאחד, לחוויה מיוחדת במינה, מלאת צבעים, 

 רגשות, חינוך וחדשנות, אשר תשאיר אתכן/ם עם טעם של עוד. 

על פני 3 קומות גדולות בשטח כולל של 4,000  מ"ר, פזורים שמונה מרחבי ידע בהם 

למעלה מ-50 מייצגים ומתקנים שונים ומפתיעים ושני שטחי חוץ ייחודיים. כל מתחם 

או איזור עוסק בפן אחר של העולם הסובב אותנו, ומאפשר לילדים לחוות את המציאות 

על רבדיה השונים ולגלות את עצמם ואת מקומם במרחב האישי, המשפחתי, הציבורי 

 והחברתי בו הם נמצאים, כפרטים וכחלק מקבוצה.

בעזרת משחק במרחבים השונים של המוזיאון, נחשפים הילדים לאלמנטים 

משמעותיים הקרובים לעולמם האישי ומתרגלים נושאים חשובים מחיי היומיום דוגמת  

ניהול משאבי זמן, כסף ומזון, חווים סיטואציות של תקשורת בינאישית, נחשפים 

לקיומן של תרבויות ושפות שונות ומתנסים בהן, פוגשים את עולם התרבות והאמנות, 

 את מערכת השמש והתכונות הייחודיות של כדור הארץ. 

 כניסה למוזיאון הינה ללא נעליים.

 .כניסה לילדים עד גיל 16  בליווי מבוגר בלבד
 

 

    ZOO גן החיות נגב  – 

הינו גן החיות הגדול בנגב ומשתרע על שטח של כ- 50 דונם, ממוקם במבואותיה של  

באר שבע. בגן מוצגים כ-  1000 מינים שונים של עופות, יונקים וזוחלים מהארץ 

 והעולם.



המסלול בגן הינו מסלול מעגלי החולף על פני כל התצוגות וכל הגן ומתקניו מונגשים 

 באופן מלא לנכים. 

חלק מבעלי החיים הינן חיות בר אשר הובאו לגן לצורך קבלת טיפול רפואי לאחר  

שנמצאו פצועים בשטח. בגן הם זוכים לקבלת טיפול רפואי ולשיקום, לאחר מכן, את 

 הבריאים שניתן להשיב לטבע אנו משחררים ואילו השאר נשארים כאן בגן. 
 

 פארק ילדים  

 ילדים ייחודי. פארק  2017בלב שכונת נווה מנחם, הוקם ביולי 

 דונמים של פעילויות, אטרקציות וחוויה מדהימה המגרה את כל חמשת החושים.  60

נחל ואגם אקולוגיים, אי ועליו ספינת פיראטים, אמפיתיאטרון, מתחם מגלשות ענק,  

מתקני אומגה, מרבדי דשא, פינות צל, קפיטריה, מסלולי הליכה ואופניים ואפשרויות  

 משחק אינסופיות. 

 

 ת חטיבת הנגב אנדרט 

 
אנדרטת חטיבת הנגב היא אנדרטה המנציחה את פועלה של חטיבת הנגב של  

 .הפלמ"ח במלחמת העצמאות
 .האנדרטה ממוקמת בראש גבעת גיר במזרחה של באר שבע

האנדרטה, בתכנונו של האמן דני קרוון, הוקמה בין השנים 1963  ל-1968, במסגרת 
רצון להנציח את זכר החטיבה שבלמה את פלישת המצרים והגנה על מקורות המים  

 .של הנגב
האנדרטה עשויה בטון חשוף ובנויה מ-18 אלמנטים שונים, סמליים המקושרים 

לפלמ"ח ולמלחמת העצמאות כמו מגדל מחורר, המזכיר מגדלי שמירה שספגו ירי, 
צינור מים המזכיר את הקרב על הגנת עורק המים, ותעלות המדמות תעלות קשר  

צבאיות. בבטון ובלוחות נחושת שנקבעו בו חרוטים שמות החללים, סמל הפלמ"ח,  
 .יומן המערכה של החטיבה, מרשמי קרב, פסוקים ושירים

עבודת ההנצחה היא גם עבודה נופית: האנדרטה צופה על העיר בכיוון מערב ועל 
המדבר בכל יתר העברים, ומהווה את אחד מהסמלים המוכרים של הנגב ושל באר 

 .שבע

 

 

 

 
 

 



 

 אולמ ות  תרבות: 

 זאפה באר שבע: 

מועדון זאפה באר שבע נפתח כחלק מחזון הנגשת תרבות ההופעות לדרום הארץ, 
ובכדי לתת מענה ראוי של בילוי שעוד לא היה כמותו באזור. המקום מציע הופעות 

מהארץ ומחו״ל במגוון סגנונות, ובכך ממשיך את רפרטואר מועדוני זאפה גם לתושבי 
 .באר שבע בפרט ודרום הארץ בכלל

המועדון ממוקם בקומה התחתונה של מתחם סינמה סיטי באר שבע, ומתהדר 
 .במערכות הסאונד והתאורה מהמתקדמות שיש כיום בעולם

בנוסף לחוויה האינטימית, המקום מציע מטבח ביסטרו חדש ומגוון בשילוב עם בר 
 .יוקרתי שעוצב בתכנון קפדני להשלמת החוויה

 

 תאטרון הפרינג': 

תאטרון הפרינג' באר שבע, הוקם בשנת 2010 בעיר העתיקה באר שבע, ומאז ועד 
היום מהווה המקום בית ליוצרים עצמאיים בתחומי תרבות שונים – תיאטרון, מחול, 

 .מוזיקה וספרות

התאטרון מאגד סביבו קהילת אמנים הבונים יחד יצירה מקורית ואיכותית בעלת 
מאפיינים חדשניים בעולם התרבות הישראלי.בשנת 2012 נחנך מבנה הקבע של  

  .הפרינג', בסיוע עיריית באר שבע

בשנת 2020 שופץ המבנה על ידי מנהלת הסכמי הגג של העיר באר שבע.מדי שנה 
מציגים באולם התאטרון מעל ל-  150 הצגות מבוגרים וילדים, יצירות מחול, הופעות 

  .מוזיקה ותערוכות אמנות

בנוסף, התאטרון מקיים מעל ל-500 פעילויות ופרויקטים חברתיי ם-קהילתיים 
 אמנותיים בכל שנה ברחבי הארץ. 

. 

 המשכן לאומנויות הבמה: 

המשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע הוקם על מנת להעשיר את חיי התרבות בעיר 
באר שבע ובנגב כולו. מאז פתיחתו, בחודש ספטמבר 2008, משמש המקום כמרכז  

 .התרבותי והרוחני העירוני, ומהווה כמרכז לעיצוב חיי התרבות ב באר שבע והנגב 
המשכן הוא מקום מושבם הקבוע של תיאטרון באר שבע ושל הסינפונייטה הישראלית 

באר שבע, ומשמש בית לשחקנים, רקדנים, נגנים ואמני באר שבע והנגב. והתנאים 



 .האיכותיים של המשכן מאפשרים למוסדות התרבות להמשיך ליצור ולהתפתח
המשכן מאפשר קיום מופעים ברמה הגבוהה ביותר, הן בשל מערכות הבמה וההפקה  

שהוא מספק לאמנים והן בשל התנאים הנוחים והטובים שעומדים לרשות הקהל,  
ועתה מתאפשרת העלאת מופעי איכות מהארץ ומחו"ל, אשר הופכים את באר שבע  

 למרכז תרבותי מטרופוליני וארצי 

. 

 מרכז הצעירים: 

מרכז הצעירים בעיר העתיקה בבאר-שבע הינו מוקד תרבות המוקדש לפיתוח וקידום 
פעילויות המרכז מתקיימות בחלליו השונים: אולם  .יצירה איכותית, מקורית דרומית

מופעים, אמפיתיאטרון, גלריית המרכז, אולפני הקלטה, חדרי חזרות, אולפן טלוויזיה 
המרכז מהווה בית  .ורחבה חיצונית בה מתקיימים פסטיבלים ואירועי תרבות עירוניים 
מרכז הצעירים משמש כבסיס  .הפתוח לאורך כל השנה עבור ובשביל אמנים יוצרים
וכעוגן חברתי-תרבותי, אשר נועד לקדם ולפתח את הקהילה האומנותית -  עצמאית 
באזור באר-שבע וסביבתה, באמצעות אינספור פרויקטים, אירועים ייחודיים ויוזמות 

 .מקוריות שונות בכל שנה ושנה

 

 החלוץ  33: 

החלוץ 33 הוא מועדון הופעות חברתי, צנוע ושאפתני! אם מוזיקה זורמת אצלך, קהל 
חם ומטורף עושה לך את זה, ובא לך לשתות כוס בירה בלי למשכן דירה, בא לבקר, יש 

 .פה הכול
החלוץ 33 מנוהל על ידי חבר'ה צעירים, ששואפים לפתח את חיי התרבות בבאר שבע  

 .ובנגב, ומאכלס קהל מגוון שידוע באהבה שלו למקום ולמוזיקה

 

 

 

 

 

 

 



 

 אוכלים?   איפה 

 – מסעדה מרוקאית    - יקוטה 
מסעדת יקוטה מציעה לכם אוכל מרוקני בטעם אותנטי שנעשה על בסיס סודות 

שפירוש שמה   –המטבח המקוריים בשילוב נגיעות קולינריה עדכנית. המסעדה 

היבט בטאץ' המיוחד שלה שמתרפק על   – נקראת על שם אמו של הבעלים  –'יהלום' 

יוקרתי ומסוגנן, בבית אבן אדמדם ויפהפה   האוכל מבית אמא. המקום מתאפיין בעיצוב

 המתבלט באזור. 

 

 .או לה לה 

 .מעדניה הממוקם במתחם ״הבלוק״ בלב העיר באר שבע –בית קפה 
התפריט שלנו מתחלק לשני חלקים, תפריט בוקר עשיר ששם דגש על ירקות ודגים  

 .טריים
 .תפריט ערב שמזמין אותך לחוויה מלאה ביין ומנות שנבחרו מכל הלב

 ,מהשורה הראשונהבמעדניה שלנו תמצאו מבחר לחמים, יינות 
 גבינות איכותיות, ריבות ועוד מגוון של מוצרים מנצחים מהתפריט שלנו

 
 

  בית קפה ובר מסעדה -  קפה לולה 
התפריט כתוב על מעין גיליון עיתון המתחלף כל חודש, על הקירות יצירות אמנות 

בית עותמאני משוחזר. יש כאן אוכל ואלכוהול, במה  –ניחשתם  –למכירה והמבנה 
'קבלולה' קבלת שבת סביב מדינה בעולם הכוללת הופעה,  –להופעות ומדי שבועיים 

 .13 סמילנסקי מוזיקה, קוקטיילים, אוכל ואווירה.
 

 

 מסעדת כרמים 

 מסעדת שף בניצוחו של השף סהר רפאל
מאז ועד היום כרמים נחשבת לאחת ממסעדות השף המובילות בארץ, ומציעה לקהל  

 לקוחותיה חוויה קולינרית מרעננת ויוצאת דופן . 

 

 

https://www.facebook.com/LolaCoffee13/


 האותנטית 

השף יקיר מסרטי מאמין באוכל שמח שמוגש עם מחשבה יצירתית, דיוק שגורם עונג  
וחוויה אותנטית מיוחדת. הקפדה על חומרי גלם טריים יום יום מורגשת ומוצגת  

לפניכם בכל רגע, והמטבח הפתוח מזמין כל אחד ואחת לגלות את המתרחש בו. עוד 
 לפני שטעמתם כבר תתחילו להתאהב.

בהרמוניה מושלמת מוגש לכם תפריט יין עשיר ומשובח עם יינות פרימיום איכותיים  
מהארץ והעולם, לצד תפריט קוקטיילים צבעוני וטעים. השף שלנו בוחר ליצור לכם  

 עולם של בילוי חוויתי בטעמים ובתחושות 

 

 

 קמפאי 

קמפאי באר שבע הינה בר-מסעדה המובילה בבאר שבע כבר למעלה משמונה שנים. 
"קמפאי" ידועה במגוון המסעדות האסייתיות בארץ ואף הבולטת ביניהן. פירוש המילה  

"קמפאי" ביפנית הוא לחיים. קמפאי מתמחה במטבח האסיאתי ומציעה מגוון מנות 
סושי יפניות, מנות ווק ובשר מהגריל מארצות המזרח הרחוק. כמו כן, במסעדת קמפאי 

באר שבע קיים בר רחב ידיים המציע מבחר עצום של יינות, בירות ומשקאות 
 .אלכוהוליים, לרבות קוקטיילים ייחודיים המורכבים על ידי ברמנים מיומנים וידידותיים
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 שגב  

מטבח שף ססגוני וקולינרי. שגב משה, מהשפים האהודים והמובילים בישראל, מביא 
  .אל המטבח הישראלי שילובים קולינאריים מכל העולם

 

 הבוצ'רי 

בבית האוכל של בוצ’רי יודעים מה אתם באמת אוהבים, ולכן מדברים בבשרים: 

 .משובחים, מיושנים ועסיסיים

כבר בכניסה למסעדה הכשרה מחכה לכם יין הבית המשובח, שנמזג מעל חבית עץ 

ישנה. לאחר שתתרווחו בפינות הישיבה האינטימיות ותספגו קצת מהאווירה, תוכלו 

לגשת לקצביה  שם מתחילה החגיגה…  הקצבים  המיומנים שלנו יסבירו ויאפשרו  



לכם לבחור כמה ואיך שתרצו את ליטרת הבשר שלכם, מתוך המבחר העצום. לכם רק  

וללקק את האצבעות כשהנתח מוגש לשולחן  …נשאר לחכך ידיים בציפייה 

המתוקים המטריפים של בוצ’רי הם הקינוח של חוויה קולינרית מופלאה, שאפשר 

 .לחתום עם טיפול מפנק במתחם “ספא המדבר” השוכן בסמוך למסעדה
 

 פרידה -  גבינות ויין 

פרידה היא המקום שפודיז יפנטזו עליו, שילוב בין מעדניה לחנות ובר יין שכונתיים עם 
 חומרי גלם מכל העולם אבל עם ייצוג איתן לחומרי גלם מקומיים מהדרום

. 

 

Vivino 

מביאה אליכם את הטעמים והניחוחות של המטבח האיטלקי המסורתי והמודרני, עם 

עיצוב מעורר תיאבון, מטבח פתוח שבליבו ניצב טאבון מסורתי, אירוח לבבי ואווירה 

 .איטלקית שמחה וקלילה שכל כך מתאימה לאופי שלנו, הישראלים

התפריט העשיר עליו חתום שף הרשת כפיר סבן, מבוסס על חומרי גלם טריים 

ואיכותיים המיובאים מאיטליה, בשילוב תוצרת מקומית מובחרת. באמצעותם, הוא 

יוצר שפע של פסטות טריות, ריזוטו עשיר, פיצות בשלל סגנונות, פוקצ’ות, דגים טריים,  

 .בשרים עסיסיים ושפע מנות המתאימות לטבעוניים ולרגישים לגלוטן

 

 

Giggsi    - סינמה ספורט בר 

סינמה ספורט בר מביא את חוויית הספורט האולטימטיבית לבאר שבע  Giggsiמתחם 

 ומשלב מטבח שף עם אוכל גורמה ואלכוהול איכותי. 

המתחם מאפשר לכם להתנתק מהעולם שבחוץ ולצלול לתוך אופוריה של ספורט 

 ואדרנלין. 

הגדולים של במסגרת מועדוני החברים האקסקלוסיביים תוכלו לראות את המשחקים 

השנה בצוותא, להתפנק עם שירות אישי וליהנות מחבילות שמכניסות את חוויית 

 הצפייה המקסימאלית לשגרה. 

בעלי חברות וארגונים מוזמנים לנצל את הפלטפורמה הטכנולוגית המרשימה במקום 

הכל בתנאי שהמשחק   –לטובת הרמות כוסית, כנסים, השקות ואירועי חברה סגורים 

 תלב בתכניות שלכם. המרכזי יש



 

 סצנת הלילה 

 פורום 

מועדון הפורום המיתולוגי חוגג בימים אלו 33 שנות פעילות ולפני כ- 8 עבר למשכנו  
החדש הכולל 5 מתחמים, 2 מהם יודעים לתפקד גם כאווט דור. עם הזמן המקום הפך 

  להיות מוקד לעליה לרגל של מבלים מכל הארץ ותיירים מהעולם.

 

 זאלמה קוקטייל בר 

הינו בר הקוקטיילים הראשון בבירת הנגב ובדרום בכלל. הוקם בסוף שנת 2016 כחלק  
 מהמחשבה והצורך להביא את קידמת עולם הברים והמיקסולוגיה לבירת הנגב . 

 

 ג’סיקה רסטרו בר  

מציעה למבלים בה מנות איכותיות ומוקפדות בעיצוב ובטעם, בר אלכוהולי עשיר 
במותגים המובילים, צוות מקצועי, אדיב ומיומן, “חווית שירות אותנטית”, אווירה 

 רגועה, מוזיקת רקע עכשווית, הופעות חיות ואירועים מיוחדים במהלך השבוע

 

כפרה ביסטרו בר  )סמילנסקי(                                                                                               
מקום מצוין שיודע לעבוד וכיף לשבת ולאכול בו ולקבל שירות טוב. בתפריט מבחר 

טאפאסים ומנות קטנות )הכי כיף לחלוק(, עיקריות ותפריט אלכוהול עשיר. יש מקום  
 בפנים ובחוץ, אווירה וגם אירועים, הופעות והרצאות. סמילנסקי 23. 

 

 

CHI CHI 

צ'י צ'י הינו בר אנרגטי, תחום במרפסת תלויה בין שמיים וארך, פתוחה לאוויר הצח 
ומכנסת התוכה אנרגיות מרגשות. המרפסת- בר מציעה תפריט אלכוהול איכותי 

ותפריט מאכלים עשיר המבוסס על המנות האהובות של קמפאי ביחד עם תפריט  
מיוחד המבוסס על המטבח התאילנדי, הודי, וייטנאמי וארצות אקזוטיות נוספות.  

השילוב של כל אלו יוצרים אווירה ייחודית וחווית בילוי קולינארית מהנה שתפתח לכם 
 את הצ'י

http://kaparabar.co.il/


. 
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