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במרחק נסיעה של שעה וחצי בלבד ממרכז ישראל שוכן לו עולם עשיר בריחות ,טעמים וצבעים.
עולם מלא אטרקציות וסיפורים ,מרחב מעורר השראה וממלא מצברים.
התיירות הבדואית פתחה בשנים האחרונות צוהר לחוויה תרבותית וקולינרית עבור הקהל הרחב .דרך
חוויה זו ניתן באופן ישיר ואותנטי ללמוד ,להירגע וליהנות ממטעמי החברה והתרבות הבדואית.
אנו ,הרשות לפיתוח הנגב ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,המשרד לשוויון חברתי והמשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל ,מזמינים אתכם לגלות מחדש את קסם המדבר הבדואי; לקחת חלק
במלאכות מסורתיות עם הנשים ,לרקוח צמחי מרפא בשיטות ייחודיות ,לבשל על האש הפתוחה,
לשתות קפה מר ותה מתוק באוהל ולהאזין לסיפורי השייח'.
בחוברת זו בחרנו למקד את הזרקור במובילות ומובילי התיירות הבדואית ,שאזרו אומץ והקימו מרכזי
אירוח ,אטרקציות ומיזמים חברתיים ,תיירותיים וכלכליים .מרים מ"בת המדבר" הקימה את חברת
הקוסמטיקה הטבעית הבדואית הראשונה בעולם; אצל אמאל בארמון החוריה תוכלו לסעוד כמו
סוחר תבלינים עתיק; סאלם יכיר לכם את העיר הבדואית הגדולה בארץ; עם אסד תרקחו תה צמחים
מרפא; גאבר יארח אתכם במערה ויגלה לכם את סודותיו; אמל מ"סידרה" תכיר לכם את מפעל
האורגות הראשון בנגב; זינב תפעים את לבכם ביצירות אומנות; אמל מהיישוב שגב שלום תספר לכם
על מורשת הסבתות שלה ונעמה אלסנע תשמח לרקום אתכם את משאלות לבכם.
דבר אחד משותף להם ,כולם מנהיגים פורצי דרך אישית וחברתית המאפשרים לנו באופן כן ואמיתי,
אישי ובלתי אמצעי להכיר את סודות המדבר ואת החברה הבדואית שחיה בו .את ערכיה ,מנהגיה
ומאכליה מאז ועד היום.

הנכם מוזמנים לחוויה תרבותית ,תיירותית וקולינרית בלתי
נשכחת .חוויה שמתאימה למשפחות ,לקבוצות וליחידים
ומתובלת בהכנסת אורחים מופלאה כמיטב המסורת הבדואית.

חברי ועדת היגוי בין-משרדית לקידום תיירות בדואית :שי דותן ,איברהים חביב ,שירן עדי ,יריב מן ,טלי סטרץ
עריכה וכתיבה :ירונה ריצ׳רדסון ,מנהלת תוכנית תיירות בדואית בנגב

תודה גדולה לכל מובילי התיירות הבדואית
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עריכה לשונית :דקלה קיי ,צילומים :סלי פטל ,איה דבורין ,באדיבות ״סידרה״ ,מישל אמזלג ,יח"צ ,עיצובwww.image2u.co.il :
כל המידע  /תכנים  /פעילויות  /מכירה הינם תחת אחריות מלאה של בעלי האתרים בלבד הן בפרסום והן בפעילות המוצעות בכל אתר  /עסק  /עמותה.
אין למארגני החוברת כל אחריות עקיפה או ישירה לכל הפעילויות והתכנים המוצעים בחוברת זו.

לפרטים נוספים ולתאום סיורי קבוצות הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו:
"קסם המדבר  -החוויה הבדואית בנגב" או שילחו מיילbedo.tourism@gmail.com :
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איפה :המערה שבהר דריג׳את
נייד :ג׳אבר אבו חמאד 054-7969576
מיילgabera66@gmail.com :
אתרhttp://www.drejat.co.il :
f

פייסבוק :המערה שבהר  -דריג׳את

גאבר אבו חמאד ,המערה שבהר
דריג'את

נעמה אלסנע ,רקמת המדבר
לקיה

גאבר אבו חמאד

נעמה אלסנע

את ג׳אבר תפגשו בכפר הפסטורלי של דריג׳את .על רקע נופי ספר
המדבר ,למרגלות הר עמשא ,בדרך לערד ולים המלח .ג'אבר הוא
מראשוני הבדואים שסיימו בהצלחה קורס מורי דרך מוסמכים.
הוא בעל התמחות בהדרכה מדברית ובהיסטוריה של ההתיישבות
השבטית והערבית בנגב .סיפורו האישי של גאבר מרתק וייחודי
ומתחיל במסע של סבא שלו ,שהגיע לדריג׳את והביא עמו את תרבות
המגורים במערות ,שהייתה נפוצה בדרום הר חברון עוד מימי האבות.
הוא חי במערה עם אשתו וילדיו ,הצאן והגמלים וניהל אורח חיים
פלאחי .גאבר מספר על אביו ואחיותיו ,שהתגוררנו במערה ובסיפור
הכפר שכיום מהווה פנינה של תרבות ,השכלה ופיתוח כלכלי בחברה
הערבית בנגב עם אפס אחוזי אבטלה .זהו סיפור אנושי מרתק,
בו שלובים חייהם של אנשים מלאי קסם המשמרים את מסורתם
ותרבותם הקדומה עד עצם היום הזה .ג׳אבר ישמח להשיב על כל
שאלה שתתעורר בכל נושא שיסקרן אתכם.

המערה שבהר סיורים מודרכים במערות האבן הקדומות ,תצפית על האזור (״קבר שייח' מסעוד״) וסיורים ליליים לאור ירח.
ביקור מרתק בכפר ,המתובל בסיפורים מתקופות קדומות וסיפורה של המערה  -ערש ילדותו של המארח .מוסבר תהליך אפיית לחם הטאבון המפורסם
(הנאפה אל מול עיניכם) כולל טעימות ,קפה משובח ומריר ותה הררי מתוק וטעים .בתום הסיור ,הנמשך כשעה וחצי ,אפשר להצטרף בתיאום מראש לאירוח
כפרי מעשה ידי המשפחה המארחת ,בפינת אירוח בסגנון מסורתי .ניתן גם לבקש מראש ולהצטרף לארוחה כשרה ,בהכנת קייטרינג מוכר בעל תעודת כשרות.
במהלך הארוחה או לאחריה ,בהסבה בדיוואן ,ניתן לשלב נגן עוד שינעים במוסיקה אותנטית .ניתן גם להתרשם מתערוכת תכשיטים ,שמלות ,שטיחים מסורתיים
ותבלינים למכירה.

איפה :מרכז מבקרים רקמת המדבר ,לקיה
טל ,08-6513208 :נייד :נעמה אלסנע 054-6734621
מיילrikma@lakia2.org :
אתרhttp://www.desert-embroidery.org :
f

פייסבוק :רקמת המדברDesert Embroidery :

נעמה אלסנע נולדה למשפחה פורצת דרך בלקיה .אחיה ואחיותיה
ידועים כמובילי דעת קהל ובעלי השפעה חיובית רבה ,כל אחד
בתחומו .נעמה החלה את דרכה כרועת צאן ולא מכבר קיבלה את
אות יקירת הנגב לשנת  2016מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
נעמה הייתה חלק מתהליך שינוי חברתי וקהילתי ,כאשר בשנות ה80-
התאחדה קבוצת נערות בדואיות במטרה לשפר את חיי תושבי הכפר
לקיה .בשנת  1996היא הקימה את "העמותה לשיפור מעמד האישה
לקיה" שזכתה להכרה רשמית כעמותה הבדואית הראשונה בנגב.
מאז היא עומדת בראש העמותה ,המפעילה תכנית רקמה מוצלחת
המייצרת הכנסות עבור נשים בדואיות ועוזרת לשמר את מורשת
הקהילה .שיפור מעמד הנשים הבדואיות מהווה מטרה לטווח ארוך
בארגון ,המפעיל ספרייה ניידת המשרתת מעל ל 1,500-ילדים ,תכניות
חינוכיות לנשים ולנוער ,תכניות העצמה ומרכז מבקרים תיירותי
״רקמת המדבר״.

רקמת המדבר מרכז מבקרים המנחה פעילויות תרבותיות עבור תיירים ישראלים ותיירים זרים ,תוך שימת דגש על חיזוק הבנה
ודו-קיום .באמצעות הרצאות ,ארוחות ביתיות וחנות ״רקמת המדבר״ ,המציגה קולקציות רקמה מרהיבות ,מייצר המרכז הכנסה לנשים הבדואיות ולפעילויות
העמותה .המרכז זוכה כבר מספר שנים בפרס שותף השנה של מפה ( )MAPAכאחד המקומות המומלצים לביקור בישראל.
חנות רקמת המדבר פתוחה בכל יום ,בין השעות .15:00-10:00
פעילויות נוספות :אירוח ,סדנאות ,הרצאות והסעדה ,בתיאום מראש.

הסיורים מתקיימים על פי הזמנות הקבוצה .יש להזמין מקום מראש
לקבוצות מאורגנות ומטיילים באזור קיימת אפשרות לינה במאהל גדול ,או בצימרים ביישוב.
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איפה :ארמון החוריה ,לקיה
נייד :אמאל אבו קארן 052-2936401
מיילaphaiam@gmail.com :
אתר :ארמון החוריה https://he.wikipedia.org/wiki
f

פייסבוק :ארמון החוריה huriah palace -
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אמאל אבו קארן ,ארמון החוריה
לקיה

חאדרה אלסנע ואמל אלנססרה
מרכז אריגה "סידרה"
לקיה

אמאל אבו קארן

חאדרה אלסנע ואמל אלנססרה

אמאל היא אישה יוצאת דופן .במקביל להיותה אחות בבית החולים
"סורוקה" ,היא בחרה לטפח ולהחיות את ארמון החוריה כמרכז
אותנטי לאירוח בדואי מסורתי ,תוך העסקת נשים בדואיות.
ארמון החוריה הוא בית היסטורי מתקופת השלטון העות׳מאני.
הארמון מגולל את סיפורה של משפחתה של אמאל; מקורו בתחילת
המאה ה ,18-עת עסק אחד הסבים במכירת תבלינים בעזה .במהלך
עבודתו הגיע לאזור לקיה ובאר-שבע ולאור הצלחתו הכלכלית החליט
להישאר ,לבנות בית מפואר למשפחה ולהקים חנות .הוא פנה לאומן
נוצרי שתכנן ובנה את ביתו תמורת כמה קילוגרמים של זהב ,והמבנה
הפך לחאן הראשון באזור הנגב .בתקופת המלחמות שימש הארמון
כמקלט לרוב תושבי הכפר .הוא בנוי בסגנון אקולוגי .תושבי הכפר
נהגו לאורך השנים לכנות את המבנה "ארמון החאג׳" ,אך לאחר מות
סבתה ,החליטה אמאל לקרוא לארמון על שמה ,חוריה ,מכיוון שהיא
למעשה דאגה לשימור ופיתוח הארמון.

ארמון החוריה מהווה מרכז אירוח ייחודי בו נוכל ליהנות מאירוח כמיטב המסורית והכנסת האורחים הבדואית .ניתן לאכול במקום
ארוחה כפרית אותנטית; ארוחת הבוקר כוללת פיתה עם זעתר (מנגיש) ,סלט ירקות ,זיתים תוצרת בית ,פיתה מהטאבון ,לבנה וחומוס ביתי ,קפה ותה .בארוחת
הצהריים והערב מגוון סלטים טריים ומנות שונות לבחירה :מגלובה – תערובת אורז ,עוף וירקות (ניתן להזמין גם מנה צמחונית) ,אוזי – תערובת בשר עם
אורז בתיבול מסורתי מיוחד ,מעוטרת ירקות קלויים ופיצוחים; קבסה – תערובת של אורז אדום ועוף בתבלין פיקנטי מסורתי וכן פיתות מסורתיות ,תה ,קפה,
מעמול ובסבוסה .האתר משמש כמרכז מבקרים .ניתן לשמוע הרצאות על מעמד האישה הבדואית ,סיפור הארמון וקורות חייה של מנהלת הארמון ,אמאל.
ניתן להשתתף בסדנאות מסורתיות :סדנא ליצירת תכשיטים בהשראה בדואית ,סדנת בישול אותנטית ,סדנת חינה  -הכנת החומר לציור וציור בפועל ,ועוד .ניתן
לשכור את המקום לאירועים ואף להזמין להקת דבקה.

איפה :עמותת סידרה ,לקיה
נייד :אמל אלנססרה ,054-5850344 :יוסרה ,מרכז מבקרים052-4289103 :
מיילamaln.20.11.79@gmail.com, sidreh@gmail.com :
אתרwww.lakiya.org :
f

פייסבוקSidreh Organization :

חאדרה היא אחת המובילות והמייסדות של השינוי החברתי והכלכלי
בקרב הנשים הבדואיות .בשנת  ,1997חאדרה יחד עם קבוצת נשים
בדואיות הקימו את עמותת "סידרה" .סידרה הוא שמו של עץ שגדל
במדבר ,הוא נבחר כדי לשקף את עוצמת הנשים הבדואיות" .סידרה"
הקימה מפעל לאריגת שטיחים תוך העצמה כלכלית של נשים
שעבדו כרועות צאן ,וכיום הוא מעסיק מעל  200נשים .העמותה גם
קידמה תוכנית לרכישת השכלה עבור נשים אנאלפביתיות בכפרים
הלא מוכרים .היא פועלת לקידום זכויות נשים ,ומהווה מעין "חממה"
ליזמות נשים בדואיות .חאדרה קיבלה אותות הוקרה ופרסים שונים
על עבודתה פורצת הדרך ,היא מסייעת כיום בהתנדבות לעמותה,
והצמיחה דור צעיר של מנהיגות נשית .אחת מהן היא אמל אלנססרה
מרהט אשר מהווה מנכ"לית עמותת "סידרה" כיום .לאמל סיפור יוצא
דופן בשל מחויבותה לפעול לטובת נשים בדואיות ,בכללן נשים כהות
עור ונשים הנמצאות בתחתית הסולם של החברה הבדואית.

עמותת "סידרה" מפעילה מרכז מבקרים שכולל אוהל אירוח בדואי ,הצגה והדגמה של תהליך האריגה כולל כל שלבי האריגה ,סוגי
הצמר ועוד .נשות העמותה נותנות הרצאות על יזמות כלכלית של נשים בעברית ,ערבית ואנגלית .במרכז ישנה תצוגה של תוצרת העמותה וניתן לקנות שטיחים,
כריות ,תיקים ומוצרים נוספים ארוגים בעבודת יד של הנשים.
ביקורי קבוצות בתיאום מראש.

בתיאום מראש.
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5
אסעד אל אסד,
חוות צמחי מרפא ,משתלת הנגב
לקיה
אסעד אל אסד

אסעד הוא נכדו של אחד השייח'ים הידועים והמוערכים בחברה
הבדואית .הוא גדל בכפר לא מוכר סמוך ללקיה וכבר מילדותו היה
מחובר לטבע ,לאדמה ולנפלאות צמחי המדבר .בילדותו היה אסעד
סקרן מאוד והתלווה לזקנים ולזקנות אשר טיפלו ,רקחו ,מרחו ונתנו
מזור לכל פצע או מכאוב בעזרת צמחי מרפא שאספו מהמדבר.
איפה :משתלת הנגב ,לקיה
נייד :אסעד אל אסד 052-6304217
מייל6304217@gmail.com :
f

פייסבוק :مشتل النقب  -משתלת הנגב

הצמחים שימשו להכנת תרופות טבעיות המטפלות בכאבי בטן ,בעיות
בכליות ,שברים ,כוויות ועוד .לאסעד היו הזדמנויות שונות ללמוד
ולפתח קריירה במגוון ערוצים ,אך בשל המשיכה הגדולה לצמחים
החליט על הקמת משתלה ושמירת מסורות הרפואה והתבלין הבדואי.
אסאד אוסף ומגדל את צמחי המדבר ומעביר את הידע לכלל הציבור.

משתלת הנגב מהווה גן קטן וקסום בתוך היישוב לקיה .בין צמחי המרפא והתבלין ישנו אוהל עתיק ,מקורי ומסורתי שבו אסעד מארח ,מסביר
ומדגים את השימוש בצמחי מדבר ,צמחי מרפא ומשתף מסודות המסורת הבדואית .אסעד מקיים בתיאום מראש הרצאות ,סדנאות לילדים ותלמידים ,פעילויות
חברתיות ,פעילויות גיבוש באוהל ואירוח מסורתי הכולל תה ,קפה וארוחות בהתאם לצורך.
החווה פתוחה בכל יום מהשעה  8:00עד השעה  18:00וניתן להגיע ולהתארח באוהל ,לשתות קפה ותה צמחים ,להכיר את צמחי המרפא והתבלין ,להקשיב
לסיפורי המסורת הבדואית וכמובן לקנות צמחים במשתלה.
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6

אמאל אבו אלטום ,בית מורשת הסבתות
שגב שלום

סאלם אבו סיאם ,האוהל של סאלם
רהט
סאלם אבו סיאם

איפה :האוהל של סאלם ,רהט
נייד סאלם אבו סיאם050-6241570 :
מיילsalem.as47@gmail.com :
אתרhttp://www.salemabusiam.co.il :
f

פייסבוק :סאלם אבו סיאם

סאלם הוא אחד התיירנים המובילים המאפשרים הצצה לעולם
החקלאות הבדואית המסורתית בשילוב עם תיירות בדואית אותנטית.
כל זאת ,בעיר הבדואית הגדולה בארץ :רהט .סאלם נולד באוהל באזור
כתף ביתרים ,הוא הר גורל – ״טויל אבו ג׳רול״ במבואות באר-שבע.
כבן בכור במשפחתו ,יצא כבר בגיל עשר לעבוד בחקלאות ברחבי
המדינה כדי לעזור בפרנסת המשפחה .הוא סיים את לימודיו בכיתה
ח׳ בטירה ,והיה לבדואי הראשון שיצא ללמוד בבית הספר החקלאי
במקווה ישראל בתנאי פנימייה .סאלם שימש כמנהל בית-ספר ולאחר
מכן עבד במשרד החקלאות כמדריך חקלאי לשבטי הבדואים בנגב.
ב 1967-הדריך חקלאיים מקומיים בצפון סיני  -אל עריש ,אבו עגילה
ושבטים שונים  -בשיטות חקלאיות שונות .כל זאת ,תוך קידום מיכון
חקלאי חדיש בבעלות בדואים .לסאלם הכשרה כמדריך סיורים מוסמך
ובשנים האחרונות פתח מיזם תיירותי בדגש על מסורת האירוח
הבדואית באוהל אותנטי.

האוהל של סאלם סיורי יום קצרים בנגב :סיורי מורשת בדואית ,האישה הבדואית החדשה ,חקלאות מדבר ורעיית צאן ,כסייפה דירג׳את ורהט ,ספארי
מדברי – טיולי גמלים ,חקלאות מדברית ,רהט ובנות השבט ״אל עביד״ ,שחומי העור ו״רהט ברגע״.
בכל הסיורים ניתן לשלב ביקור באוהל של סאלם לארוחת בוקר ,צהריים או ערב ביתית ומפנקת .בישיבה סביב מגש המנסף מגלובה ניתן ליהנות ממיטב
המאכלים הבדואים שתגיש לכם אשתו של סאלם ובני המשפחה .הישיבה באוהל היא על מזרונים עם משענות ,כריות ,שטיחים ומחצלות ,וניתן גם לשבת
לארוחה או לאירוח על כיסאות ושולחנות רגילים.
סאלם מקיים גם אירועים פרטיים :ימי הולדת ,שמחות משפחתיות ,מפגשים חברתיים ועוד ,באירוח בדואי אותנטי.

אמאל אבו אלטום

איפה :נשים בדואיות למען עצמן ,שגב שלום
נייד :אמאל אבו אלטום 050-5449744
מייל4themselves@gmail.com :
אתרhttp://www.bwft.org.il :
 fפייסבוק ,Amal Abu Alkom :עמותת נשים בדואיות למען עצמן

אמאל נולדה בכפר לא מוכר וחלמה להיות רופאה ,אך נאלצה לעזוב
את בית הספר כבר בכיתה ח׳ ולעבוד בכדי לסייע בפרנסת משפחתה.
לאחר מאבק ממושך ייסדה אמאל את עמותת "נשים בדואיות למען
עצמן" ואף זכתה בפרס "יפה לונדון־יערי" בשנת  ,2013שהוענק
לארבע נשים פורצות דרך העוסקות ביוזמות חברתיות .אמאל הקימה
קרן קואופרטיבית לתמיכה של נשים בנשים ולשיפור החיים ביישוב
שגב שלום .היא מפעילה פרויקטים לעידוד הלמידה ודואגת לחלוקת
שמיכות ותנורי חימום בחורף .אמאל וקהילת הנשים נתמכת על
ידי קרן ״שחף״ ומלווה על ידי עמותת ״תור המדבר״ .היא מקדמת
פרויקטים בשיתוף פעולה עם ״המוזיאון לתרבות הבדואית בג׳ו אלון״
בנושא מורשת בדואית ,עם מרכז השל לקיימות – בנושא קיימות,
עם הסוכנות היהודית ו"כימיקלים לישראל" בנושא מיזמים חברתיים
עסקיים ,עם "רוח טובה" בנושא התנדבות ועוד .אחד העוגנים של
העמותה הוא ״בית מורשת הסבתות״ ,מיזם חברתי ,סביבתי ותיירותי.

בית מורשת הסבתות הוא אוהל שבו ניתן לקבל סדנאות תכשיטנות בדואית ,צמחי מרפא ,אומנות בדואית ועוד ,בהפעלת
ובהנחיית סבתות וסבים מהחברה הבדואית .ניתן להגיע לשגב שלום ולקבל חבילת אירוח הכוללת סדנאות ,הרצאה של אמאל על מעמדה של האישה הבדואית,
תה ,קפה ואירוח בדואי מסורתי וכן ארוחות בדואיות מסורתיות ועשירות.
סדנאות ,הרצאות וביקורים – בתיאום מראש.

הזמנת סיורים וארוחות בתיאום מראש.
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8

זינב גריביע ,הגלריה של זינב
שגב שלום
זינב גריביע

איפה :גלריה זינב גריביע ,שגב שלום
נייד :זינב גריביע 050-8496851 ,052-5610851
מיילinfo@galleryzenab.com, zenabartgallery@gmail.com :
אתרhttp://www.galleryzenab.com :
f

פייסבוקZenab Garbia :

בואו להנות
טב המאכלים
ממי
הבדואים

זינב נולדה בכפר הלא מוכר ואדי נעם למשפחה בשבט אלעזזמה עם
שלוש אימהות 12 ,בנות וארבעה אחים .בגיל צעיר התייתמה מאביה,
לכן נאלצה לעזוב כבר בכיתה ט׳ את ספסל הלימודים ולעזור לאמה
בפרנסת הבית ואחזקתו .לאורך השנים זינב ציירה ,אך לא ייחסה
לכך חשיבות רבה .רק בגיל  24גילתה את האומנות והחליטה ללכת
וללמוד את הנושא .היא חזרה אל ספסל הלימודים ,השלימה  12שנות
לימוד במכינה בבאר-שבע ועברה את מבחני הבגרות .לבסוף נרשמה
ללימודי אומנות חזותית במכללת קיי בבאר-שבע ,צעד שהיא גאה בו
עד היום .את לימודיה סיימה בהצטיינות .כיום היא אחת האומניות
המובילות בחברה הבדואית ומשלבת באופן מקורי רקמה בדואית
אותנטית עם קרמיקה.
כיום זינב עובדת כמורה לאומנות בבית ספר בשגב שלום .החזון שלה
הוא להקים בית ספר לאומנויות בחברה הבדואית.

הגלריה של זינב ניתן לבקר בגלריה של זינב ולהתרשם ממגוון הקולקציות ומיצגי האומנות .את הכלים שהיא מייצרת היא עושה באופן
מוקפד תוך הנאה רבה ,משתמשת בסוגים שונים של חימר וצבעים איכותיים הנשארים רעננים במשך שנים רבות .העבודות נשרפות בתנור בטמפרטורה של
 1200מעלות צלזיוס ,כך שכל הכלים ניתנים לשטיפה במדיח כלים ובטוחים לשימוש במיקרוגל .את כלי הנוי ניתן להציג בתוך ומחוץ לבית בכל מזג אויר .ניתן
לשלב ביקור בגלריה ,סדנא לאומנות לקבוצות והרצאה מעוררת השראה של זינב.
יש לתאם ביקור מראש.
ניתן להתרשם מעבודות האומנות באתר.
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اאهה ًלل وسهال!

9

מרים אבו רקייק ,בת המדבר
תל שבע
מרים אבו רקייק

מיקום :בת המדבר תל שבע
נייד :מרים אבו רקייק  ,050-4442926הזמנת מוצרים 050-4445232
מיילmariam.desert@gmail.com :

המקום בו נרקחים צמחים וסיפורים מרפאים .מרכז המבקרים של
״בת המדבר״ בתל שבע מזמין אתכם למפגש אנושי ומסתורי ,חושני
ומפתיע .במאהל המסורתי ,על כוס תה מהביל ,תיהנו מהרצאות
מרתקות ובהן סיפורה מעורר ההשראה של מרים ,הרוח החיה מאחורי
״בת המדבר״ :בת גאה למשפחת אבו-רקייק הבדואית .משחר ילדותה
למדה מרים את סודות הריפוי המדבריים העוברים מדור לדור
במשפחתה .היא סיימה תואר ראשון במנהל עסקים באנגליה ,העמיקה
את השכלתה ,שכללה את המסורת המשפחתית של רקיחת צמחי
המדבר והפכה אותם למוצרי מדף המאושרים על ידי משרד הבריאות.
היום מעסיקה מרים צוות נשים בדואיות שלכל אחת מהן סיפור
מעורר השראה של נחישות ועוצמה נשית.

אתרhttps://desertdaughter.com :
 fפייסבוק :בת המדבר

בת המדבר מרכז בו תוכלו להתנסות במוצרי קוסמטיקה ובריאות טבעיים ,המבוססים על מסורת בדואית משפחתית בת למעלה
מ 400-שנים .מוצרים ייחודים אלו ניתנים לרכישה במחירים אטרקטיביים ואת חלקם אף תוכלו לרקוח בעצמכם בסדנאות מעשיות המונחות על ידי צוות ״בת
המדבר״ .ניתן למצוא על מדפי החנות גם מגוון מוצרים המופקים מחלב נאקות הידוע בסגולותיו הרפואיות הייחודיות .במרכז האירוח ,הנמצא בשיפולי הישוב
תל שבע וצופה אל רכסי הנגב המזרחי ונופי הקדם הקסומים של נחל באר שבע ,תוכלו ליהנות ,בנוסף להרצאה ,משלל חוויות והתנסויות ומארוחת צהריים
עשירה ומגוונת .בחווה מודגם תהליך ההפקה והיצור של מוצרי ״בת המדבר״ ,לצד סדנאות מעשיות בהן תוכלו לרקוח במו ידיכם מרקחות טיפוליות ושיקויים
מרפאים מצמחי המדבר .התמסרו לרוחות המדבר ותנו להם לקחת אתכם דרומה ,למאהל האירוח הקסום בו נרקחים יחד צמחי מרפא וסיפורים אנושים
מרתקים.

ן וסהלן

שוקראן شكراً

דברים שלא ניתן למצוא בשום חנות
שוקראן הוא שוק נודד של יזמיות ויזמים בדואים ,שוק ייחודי ,ססגוני
ואותנטי שלוקח אתכם למסע לעולם מדברי קסום.
שוקראן הוא מיזם משותף של יזמים בדואים ,משרד החקלאות ,משרד
נגב גליל ,הרשות לפיתוח הנגב ,המשרד לשוויון חברתי ו"מעוף"
לקידום עסקים ויזמים בישראל ,משרד הכלכלה והסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים.
עד כה ,התארח "שוקראן" בפסטיבלים שונים :אירוע "נעים להכיר"
באזור התעשייה עידן הנגב במהלך חג סוכות ,ובפסטיבל "דרום אדום"
בבית קמה.
השוק מגיע לכל מקום בארץ ומייצר הזדמנות לחשיפה ולמכירת
מוצרים של יזמים בדואים .ישנה אפשרות להזמין את השוק ולהוסיף
אוהל אירוח בדואי ,להקת דבקה (ריקוד בדואי מסורתי) ,סדנאות
ופעילויות נוספות.
השוק כולל מבחר מתוקים  //רחת לוקום  //עוגיות בדואיות
תבלינים  //צמחי מרפא  //קפה בדואי טחון במקום  //מוצרים
עבודת יד  //תכשיטים  //רקמה  //אריגה  //דברי נוי  //סבונים
מחלב נאקות  //קוסמטיקה טבעית ועוד.
לפרטים נוספים
bedo.tourism@gmail.com

יש לתאם ביקורים מראש.
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תיירות בדואית

החברה הבדואית נמצאת באיבו של שינוי דרמטי בין המסורת לקדמה ,בין הכפר לעיר ובין המורשת למודרניזציה .לכן הביקור וההיכרות עם
ארגונים רבים מהווה אטרקציה בפני עצמה .להלן רשימה חלקית של ארגונים ,עמותות ויוזמות שונות אשר יכולות לרתק קבוצות ומבקרים רבים.

פסטיבלים וחגיגות בדואיות
מידי שנה אנו מקיימים פסטיבלים ססגוניים ,טעימים ,מקורים
ואותנטיים של תיירות בדואית .הפסטיבלים הם חוויה לכל המשפחה
ומתרחשים במהלך השנה באזורים שונים בנגב.
הפסטיבלים כוללים פעילויות שונות :סדנאות ,סיורים מודרכים,
הופעות ,ארוחות ואטרקציות נוספות .מרבית הפעילויות הן ללא
תשלום או בתשלום סמלי .אנו רואים חשיבות רבה בקיום הפסטיבלים
ובהשתתפות רחבה של משפחות מכל קצוות הארץ ,הן משפחות
יהודיות והן משפחות ערביות.
דוגמאות לפעילויות שמתקיימות בפסטיבלים השונים
סדנאות רקמה ,אריגה והכנת צמידים ופונפונים  //ליקוט צמחי בר והכנת משחות
טיפוליות ומרפאים טבעיים  //ציור בחינה ,תכשיטנות בדואית ואומניות אותנטיות
שונות  //טבע וצמחי מרפא מדבריים

نلتقي ف
ي� النقب

נת
ר
א
ה
בנגב

סיורים סיורים מודרכים  //סיורי גששות  //תערוכות נודדות של המוזיאון לתרבות
הבדואים  //סיורים בשטח סיורים חברתיים  //סיורי ג׳יפים  //סיורים בכפרים
הבדואים ובמערות
אוכל וקולינריה ארוחות ביתיות  //סדנאות אוכל  //הכנת מקלובה  //פלאפל ודברי
מתוקים בדואים  //ארוחות בשטח
מופעי תרבות הצגות  //להקות דבקה  //ניגון ושירה
הרצאות על מעמד האישה  //הרצאות בנושאים חברתיים -כלכליים וסביבתיים
 //היכרות עם יוזמות פורצות דרך.
f

פייסבוק :קסם המדבר

רשימה חלקית של פסטיבלים ואירועים :אירוע ״נעים להכיר״ בעידן הנגב  //פסטיבל "קסם המדבר" בסוכות  //חגיגה בדואית וסדנאות בטבע
ב"דרום אדום"  //סיורי "לילות רמדאן" ברהט הקסומה  //פסטיבל קפה
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ואדי עתיר

עמותת השחר החדש

מרכז חקלאות וקיימות חקלאית וסביבתית ,סיורים מודרכים ,סדנאות
לילדים ,הרצאות ,קניית גבינת עזים מקומית ,סמוך לחורה

עמותה לקידום תכניות חברתיות ברהט וחברה משותפת בנגב .מקיימת
סיורים חברתיים להיכרות עם הנוער בעיר ,״החצר האחורית ברהט״
ופרויקטים חברתיים -כלכליים נוספים.
ג׳מאל אלקרינאוי ושלומית להמן – מנהלים משותפים ,רהט

פרויקט ואדי
עומראן עמראן 052-5291122

amran@projectwadiattir.com
http://projectwadiattir.com

חוות בראשית

השחר החדש ,אלסלם רהט
תיאום סיורים050-5244043 ,

jamal@anewdawninthenegev.org
http://www.anewdawninthenegev.org

מרכז מבקרים בנושא הגמל וחלב הנאקה ,כפר תראבין סמוך לרהט
חוות בראשית
אייל ליפשיץ 052-4406455

http://www.bereshitmilk.com

בית הבד
מרכז מבקרים (עונתי) ,רהט
רהט
פואד 054-7569243

חאן ספינת המדבר
חאן מדברי המציע אירוח ולינה באוהל בדואי ,בונגלוס ומבנה אירוח
לקבוצות ,טיולי גמלים ,ארוחות בדואיות כשרות ,מבחר טיולים ופעילויות
ליד צומת משאבי שדה
חאן ספינת המדבר
פרחאן שליבי 052-3900020 ,08-6557318
sfinat.midbar@gmail.com
http://www.sfinat-hamidbar.com

עמותת צעד קדימה
עמותה לשינוי חברתי .במקום ניתן לשמוע את סיפורה של הקהילה האפרו-
בדואית בנגב ,לראות סרט בנושא ולשמוע הרצאה ,רהט
צעד קדימה לקידום החינוך ,רהט
מאג׳ד אלכמלאת – מנכ״ל העמותה 08-9917285

עמותת נשות רהט
עמותת נשים בדואיות ,אוהל אירוח ,סדנאות,
הרצאות על מעמד האישה ,רהט
עמותת נשות רהט
סבחה אבו גאנם 08-9910513
sabha11@walla.com
/http://rwa.co.il

תיאטרון רהט
אלמבאש  -תיאטרון רהט ,רהט
מתנ״ס רהט
סאהל 052-7758999

rahat_forwards@yahoo.com
https://step4rahat.wordpress.com
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המוזיאון לתרבות ומורשת הבדואים
מוזיאון מוכר ,מקיים סיורים לקבוצות במוזיאון ואירוח באוהל בדואי.
מקיים סיורים מודרכים בכפרים הבדואים הסמוכים על ידי מדריכים
בדואים מוסמכים ,בשיתוף פעולה עם עמותות תיירות שונות
מרכז ג׳ו אלון יער להב
אימי שופן 08-9913394

office@joealon.org.il
http://www.joealon.org.il

אג׳יק  -מכון הנגב
סיורי ג׳אוולה להיכרות עם החברה הבדואית.
סיורים יומיים בעברית ובאנגלית:
 .1נשים מחוללות שינוי  -מעמד האישה הבדואית
 .2תרבות החברה הבדואית העכשווית
 .3פיתוח כלכלי ויזמות חברתית ועסקית
 .4מעבר ליישובי קבע
 .5בין רפואה מסורתית ורפואה מתקדמת בחברה הבדואית
יהודה הנחתום  ,5באר שבע
מרואן אבו פרח  ,054-3381017משרדים  08-6711551שלוחה 0 /101
jawla@a-n.org.il
/http://ajeec-nisped.org.il/project/jawla
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מורי דרך בדואים מוסמכים ,שייח'ים מארחים וסיורים
תחום

שם

פעילויות/מומחיות

טלפון

מורי דרך בדואים
מוסמכים

איברהים אבו כף

מדריך טיולים וגששות מוסמך ,חקר את תרבות ומסורת השבטים הבדואים,
מקיים סיורים בכל רחבי הארץ

054-5400332

איברהים אבו קעוד

מדריך בנושא המורשת הבדואית והמדבר ,מארגן סיורי רכיבה על גמלים
וטיולי ג'יפים

050-5426391

עודה אבו עקוד

האוהל הנודד – הקמת אוהלים בכל רחבי הארץ הכוללים תערוכות והדרכות
על התרבות והמורשת הבדואית .ניתן להזמין גם רכיבה על גמלים

050-5426391
050-5309134
awda1962@hotmail.co.il

נאסר אבו חאמד

מדריך מוסמך ,דריג׳את ,התמחות במורשת בדואית

050-3308117

אבו קארן מנסור

מדריך מוסמך ,התמחות במורשת בדואית ,לקיה

052-2917508

עזת אבו רביעה

מדריך מוסמך ,מומחה למורשת ותרבות בדואית

054-2162465

חאמד טללקה

מדריך מוסמך ,מקיים סיורים ,תיירות חינוכית

050-5560875

גאבר אבו חמאד

מורה דרך מוסמך “המערה שבהר” ,ד’ירגאת .מקיים סיורים בכל רחבי הארץ

054-7969576

סאלם אבו סיהם

מורה דרך מוסמך ,אוהל אירוח רהט ,מקיים סיורים בכל רחבי הנגב.

050-6241570

חאלד אבו עג’ג

מדריך טיולים מוסמך ,מומחה במורשת הבדואית

050-5505302

שייח' חסאן אבו כף

אוהל אירוח קסום ביישוב אום בטין (סמוך לבאר-שבע  /עומר).
ניתן להגיע ולשמוע את שייח' חסאן מספר סיפורים על כוס תה

052-2706584

שייח' אעיד

מדריך סיורים בשותפות עם קהילת העבריים בדימונה .מארגן סיורים,
אירועי תרבות ומורשת בדואית

054-9116466

שייח' מחמוד גרביע

שייח' ומגשר ,מומחה במדבר ובגששות .סיורים ייחודיים בשטח שכוללים
לינה .בעל חווה חקלאית  -תיירותית בסמוך לשגב שלום

050-8440039

נאג׳י אבו זקיקה

מתמחה בטיולי ג׳יפים לקבוצות קטנות ,טיולי מערות ,בורות מים ,סביבה
ובעל תערוכה אותנטית של מורשת בדואית

054-5662997

שייח'ים

סיורים
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בואו לחוות וליהנות
מקסם המדבר ,ממגוון
פעילויות ,ריחות ומטעמי
התיירות הבדואית!
הרשות לפיתוח הנגב
שדרות יצחק רגר  ,22בית הנשיאים
באר-שבע 84895
טלפון08-6239905 ,08-6705103 :
פקס153-8-6705105 :
קסם המדבר

לשאלות בנושא פיתוח תיירות בדואית
ומידע נוסף ניתן לפנות bedo.tourism@gmail.com
המשרד לפיתוח
הפריפריה
הנגב והגליל

מרחב האפשרויות של ישראל
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