
סיור מזרקות בבאר-שבע - ביום ובלילה
מיזם “נווה מדבר עירוני” כולל מעל ל-30 אלמנטים של מים, מזרקות, מפלים ובריכות מים 

בשילוב תאורה צבעונית ברחבי העיר באר-שבע.  
המזרקות מפוזרות בכל רחבי העיר ומכניסות צבעים, צלילים ומראות ייחודיים לעיר כל הזמנים 

- בירת ההזדמנויות של מדינת ישראל.
- תאורת מבנים ססגונית מצטרפת לצלילי  בשעות הלילה הופכת באר-שבע לעיר האורות 
וצבעי המזרקות ופכפוך המים ומזג האוויר המצויין מביאים לחוויה בלתי נשכחת במשך רוב 

ימות השנה. 
תכניסו לאוצר המילים: מפלים, מזרקות, ג’טים, מיצגי מים, אנטיליה, בריכות ייחודיות, מתזי 

אצבע ועוד ועוד.
בהיסטוריה:  הראשון  המתועד  התיירן  אבינו,  אברהם  מתקופת  עוד  ידועה  באר-שבע  העיר 
אברהם הגיע ממסופוטמיה עד לבאר-שבע עם ידע טכנולוגי איתו חפר בארות ובזכותן חתם 
על הסכם השלום הראשון בהיסטוריה. את סיפורו מומלץ לחוות במרכז מבקרים בינלאומי 
המים  ובאר  אבינו  אברהם  של  סיפורו  את  המספר  חדשני  מורשת  מרכז  אברהם,  באר 
המפורסמת, זו הבאר שחפר אברהם אבינו וכאן ניתן שמה של באר-שבע )דרך חברון 2, העיר 
העתיקה, טלפון: 08-6234613(. באר-שבע המודרנית ממשיכה בדרכו ומצרפת לכך את מיטב 

הטכנולוגיה המודרנית והתוצאה מאירת עיניים.

מזרקה המשלבת בריכות מדורגות, מפל ומתזי קצף מצופה פסיפס ושיש בשילוב מופעי מים 
ותאורה לקבלת פני הבאים מצפון לעיר. שדרות רגר פינת רחוב הצדיק מירושלים.

סיור מומלץ בין המזרקות בעיר 

מזרקות מומלצות נוספות

את רשימת המזרקות המלאה ניתן למצוא באתר עיריית באר-שבע.

בשכונת  ראשית  ככר  המעטרת  מעוגלת  מפל  מזרקת 
רמות ומציגה מראה מרהיב של תאורה בשעות הלילה. 

דרך אביגדור אביטל פינת שדרות לוי אשכול.

יחד.  ופיזיקה גם  יצירת אמנות  מזרקת מפל המשלבת 
ע”י  ומסתובב  טונות   2 השוקל  גלובוס  דמוי  שיש  כדור 
מדורגת  פירמידה  בראש  ויושב  בלבד  מים  אינרציית 

מרהיבת צבעים. 
רחוב וינגייט, בכניסה למרכז רפואי ע”ש סורוקה.

פארק המשלב משטחי דק, פינות ישיבה, במת אירועים, 
בליבו  אשר  הדרך,  צדי  משני  ומזרקות  הליכה  מסלולי 

מזרקה ומתזי קצף בשילוב תאורה בשעות הלילה.
בסמוך לעיריית באר-שבע ושדרות שז”ר.

מים:  אטרקציית  המשלב  ייחודי  פארק  של  דונמים  כ-8 
וזרמי  אור  במופע של  מים מרהיבים  סילוני  ג’טים של   140
מים. בקיץ: הילדים משתובבים ב”חוף הים של באר- שבע” 
דרך  פינת  רגר  שדרות  עץ.  פרגולות  תחת  נחים  וההורים 

המשחררים.

מזרקה מוסיקלית בעלת 15 מתזי אצבע בשילוב תאורה ו-3 מופעי מוסיקה במהלך היממה.
דרך המשחררים, סמוך למשכן לאמנויות הבמה.

צמד מסלעות מסוג מפל קולחות מים בשילוב תאורה המעטרות כיכר בטיילת אימבר שבפארק 
נחל באר-שבע וממול לגשר הצינורות המואר והמפורסם. 

טיילת אימבר, שדרות נפתלי הרץ אימבר.

ענן  פטריה,  צף,  סלע  כגון:  אשליות  של  מגוון  יוצרת 
צבעים  מחליפת  בתאורה  מעוטרת  חללית  אפילו  או 
פינת  אימבר  הרץ  נפתלי  שדרות  הלילה.  בשעות 

שדרות הרב מישאל דהן.

קילוחי  נווה מנחם.  בליבה של שכונת  והמיוחדות בארץ  מזרקת ספירלה מרהיבה, מהיפות 
מים שקטים זורמים על רשת נירוסטה מוארת מעוצבת כחילזון ספירלי )רחוב החשמונאים 

פינת רחוב דקר(.

מזרקת מפל מדורגת בלב פארק החייל האוסטרלי ובסמוך לפינות ישיבה ומרגוע )רחוב שאול 
המלך פינת רחוב אב”א אחימאיר(.

המזרקות מפוזרות בכל רחבי העיר, ליד רוב המתקנים ממוקמות פינות ישיבה ומרגוע.

הסיורים  עצמאים - רכובים ורגליים.

מומלץ בכל עונות השנה.

מומלץ לילדים ולכל המשפחה.

ללא תשלום.

מומלץ להצטייד במפה במרכזי המידע התיירותי -

מרכז המבקרים הבינלאומי באר אברהם  - דרך חברון 2, העיר העתיקה, טלפון: 08-6234613

* הסיור המלא מחייב נסיעה

מזרקת המבואה הצפונית

מזרקת מונטריאול

מזרקת הגלובוס

גן שפריר

סיטי פארק ע”ש לארי ולילאן גודמן

רחבת הקונסרבטוריון

מזרקה עגולה בעלת מופע מים בשילוב תאורה מרהיבה בשעות החשיכה.
רחוב ביאליק, בסמוך למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון.

מזרקת המכללות

JNF כיכר

מזרקת ענן

מזרקת נווה מנחם

פארק החייל האוסטרלי

מתחם הקטר 70414 - שד’ טוביהו 65, פינת עלי דיוויס, העיר העתיקה, טלפון: 08-6234613

העיר  באותיות  ייחודי המעוטר  מפל על משטח פסיפס 
באר-שבע במספר גופנים.

רחוב יוהנה ז’בוטינסקי פינת רחוב חטיבה שמונה.

מזרקת הפסיפס


