
 

מחקר מיפוי התיירות הבדואית, מדידת האימפקט שלה, ובחירת כיווני פיתוח 

 עתידיים
הבדואית    לספק תמונת מצב עדכנית ומיפוי של מדדי מפתח בתחום התיירות  מטרת המחקר:  •

נתונים   בנגב, בכדי להעריך את התרומה הכלכלית של התיירות הבדואית, ולספק תשתית 

תמפה העבודה את החסמים לפיתוח הענף, ההזדמנויות ומנועי  בנוסף  למדידת תרומה זו.

 . הצמיחה

, ראיונות עם מקורות ראשוניים, ניתוח  איסוף וריכוז מקורות מידע  :עיקרי המתודולוגיה  •

, מיפוי  SWOTבאמצעות מדדי ביצוע מרכזיים, ניתוח תוכניות מתאר, ניתוח תמונת מצב, ניתוח  

 . בי מנועי צמיחה ומעורבות ממשלתיתהזדמנויות ומקורות סיוע, המלצות לג

 ממצאים עיקריים:   •
o   אומדן מספר הלינות בשנה ברחבי הנגב )למעט אילת וים המלח( עומד על

 . באוהלים 880,000-במיטות, ו  1,195,000. מתוכן 2,075,000
o  בתוקף או בהליכים בהם קיימת תכלית  מתאר  תכניות 152מופו במגזר הבדואי

 . פיתוח תיירותי המאפשרת
o 3,460,000-מגיעות לכ  ביישובים הבדואים בנגב  זכויות הבינוי התיירותי הפוטנציאלי  

 לא לייעוד תיירותי.   ולרוב   ,מהם מומשו  10% - כרק ש  נראה מ"ר, מתוכם 
o הביקוש   מיזמים ושירותי תיירות.  149 מופו בנגב  הבדואית  בסקירת מצאי התיירות

ביקורים/השתתפויות/ארוחות   180,000 - מסתכם בסדר גודל של כ לאתרים אלה 

 בשנה. 
o  לינות בשנה. שיעור   90,000-מסתכמים בכ בתיירות הבדואית הביקושים ללינה

 14% - הממוצעת עומד על כ תפוסת המיטות השנתית
o  מהיוזמות התיירותיות הן בהובלת נשים, בעיקר בתחומי מעמד האישה  60% – כ  

ח אתני, הסבה, אומנות )אריגה  הבדואית, המסורת והמנהגים המשולבים באירו 

 ועוד.   וריקמה(
o אך  ם מרבית הביקושים הם מפלח שוק הפנים. הביקוש מקרב התיירות הנכנסת קיי  

 א זניח. וה
o מיליון 25-בכ נאמדת בענף ( ועקיפה ישירה) הכלכלית התרומה כי להעריך  ניתן  ₪  

 .משרות 470-בכו

  -  לינה, ביקורי יום ואירועים –  הבדואיים אתרי התיירותמ הישיר הפדיון  ▪

- כ  על עומדת  מלינה ממוצעת הכנסה: מע"מ( מיליון ₪ )כולל  16-כמוערך ב

  יום  מביקור לאדם ממוצעת הכנסה, ובלבד לינה עבור( מ "מע כולל) ₪ 75

 . (מ" מע כולל) ₪  45-כ  על עומדת 
 מועסקים  390 -כ  מועסקים הבדואית התיירות באתרי ▪

o   הבדואי קיים יתרון בשל המיקום הגיאוגרפי בסמיכות לעורקי התיירות למרות שלמוצר  

  וכלוסיה )באר שבע, ירושלים, א( ומרכזי  25-ו   31,  40,  6ים  הראשיים של ישראל )כביש 

  אביב(, הרי שהביקוש לתיירות במגזר הבדואי נמוך. עורקי התיירות הראשיים - תל

  בשנה, בדרכם לאזורי יעד משמשים כמסדרון מעבר ליותר מחמישה מיליון תיירים 

  בהלוך  –אחרים )ים המלח, אילת, הערבה מצפה רמון( ורובם עוברים בו פעמיים 

ובחזור, עוצרים להתרעננות בשירותי דרך, או במרכזי המסחר בבאר שבע, רק חלק  

 מהם מבקר באחד מאתרי התיירות ביישובים הבדואים.  זעום
o  חוף ים, אין מעיינות, אין פלגי מים, אין  המשאבים התיירותיים ה'מולדים' דלים: אין

אין מצוקים, פסגות ומפלים, אין משאבי עתיקות והיסטוריה מרשימים ודרמטיים,    אגם, 

מי  בתחו הם  תיירות הבדואיתיתרונותיה היחסיים של האתרי עליה לרגל.  ואין

 אותנטית. ה תיירות הת יחברתית וחווי -המורשת, תיירות קהילתית 
o  ליישובי הבדואים, קיימים מיזמי תיירות שאינם בבעלות המגזר ברחבי הנגב, מחוץ  

 . הבדואי, אך מוכרים את "המוצר הבדואי" בהצלחה רבה
o  קיימת זהות במוצר התיירותי הקיים הפונה לאותם קהלי יעד, ללא בידול משמעותי  

 שהיה יכול להעניק ערך מוסף. 



o   ,האכסון התיירותי באזור מאופיין בחוסר ייחוד, רמה בינונית ומטה וללא התמחות

 ומתבצע בעיקר באוהלים ומבנים מאולתרים; מספר סיבות עיקריות לכך:  

 חוסר התאמה לסטטוטוריה.  ▪

 . הנדרשת השקעה גודל ה ▪

 העדר כוח אדם מומחה ומיומן בתחום התיירות בדגש לינה  ▪
o ערבי ביתי ברמה טובה  -שול מסורתי בדואי אתרי ההסבה והסעדה מציעים בי

   ובהזמנה מראש.
למעט ברהט לא קיימות מסעדות תיירותיות ועל כן קיים קושי לפלח הבודדים   ▪

   לאתר מקומות הסעדה מסורתיים.
התיירות המאורגנת מבקשת בדרך כלל תעודת כשרות ורשיון עסק. על כן   ▪

מהמגזר היהודי. מזון    חלק גדול מהעסקי המזון נעזרים במיקור חוץ בעסקים

 טרינג בקיבוץ 'כרמים'. ייהודי נרכש ברובו מקי-'כשר' לציבור הדתי 
o  ,האמנים, הגלריות והסדנאות רובם בקנה מידה זעיר, ללא חשיפה וללא סינרגיה  

 מבודדים וחלשים מאד כלכלית. רובם מופעלים מבית המגורים. 
o רות הנכנסת קיימת אך  מרבית הביקושים הם מפלח שוק הפנים. הביקוש מקרב התיי

היא זניחה; סוכני התיירות הנכנסת מתמקדים בעיקר בערים הגדולות, במסלולי  

 . התיירות הקלאסיים, תיירות דתית ואינם מכירים את מוצר התיירות הבדואית

בנוסף, בשל מגבלת השפה האנגלית, ישנם רק מספר קטן של אתרים   ▪

 המסוגלים לקלוט תיירות נכנסת. 
o  המוצר התיירותי הבדואי נתפס כמוצר שצריך   ,הפנים תי מתיירי משמעואצל חלק

 . אחריםלתיירנים מחירים דומים למוצרים באזורים    להיות 'זול'. ולכן קיים קושי לשלם 
o   כיום מעסקי התיירות זניחה. לפי הממצאים של    לקופות היישובים הבדואיים ההכנסה

  210-270-על סך של כ הסקר הסטטוטורי, קיים פוטנציאל הכנסה ציבורית בעתיד

 מיליון ₪ )במימוש וגבייה מלאים(. 
o ניתן לזהות ספקות וחוסר אמון בסיכויי ההצלחה  יזמי התיירות הבדואים  בקרב חלק מ

יוזמות תיירותיות מוצלחות כך יצטרפו יזמים  הכלכלית. ככל שתהיינה יותר  ובכדאיות 

 לענף.  חדשים 
o קיים ניסיון להקים עמותת תיירות עצמאית.  ו  , קיים פורום תיירנים ייעודי למגזר הבדואי

היוזמה נמצאת בתחילת הדרך; חשיבותה של העמותה ביצירת סינרגיה בין התיירנים  

וק וחשיפה, יצירת חבילות  והאתרים והחלפת מידע בין התיירנים, צמצום בעלויות שיי

משותפות ועוד; קיומה של העמותה יכול להבטיח קשר טוב יותר עם הממסד ומשרדי  

 הממשלה. 
 

 תובנות מרכזיות:   •
o חוויה המשלבת היכרות והתנסות מעשית באורח החיים    המוצר התיירותי צריך להציע

הרצאות,  באמצעות אירוח הכולל לינה והסבה, שיחות ו הבדואי המסורתי והעכשווי

החיים הבדואי ומותאמות לקהלי יעד ולפרקי   התנסות בסדנאות המציגות את אורח 

אחד עם מגמות התיירות החדשות,   זמן שונים. תכנים תיירותיים אלה עולים בקנה

 .  Slow Tourism-מגמות ה מורשת האדם ובעיקר הונשענים על מצאי הסביבה, 

o   המתוכננים לכלל הנגב של התור  תכנון המוצר הבדואי צריך להשתלב עם מוצרי העל

 הדרומי" ו"המדבר הידידותי". 
o  המוצר התיירותי הבדואי המוצע צריך להתבסס על מורשת ותרבות החברה הבדואית  

 . ה וההון האנושי המגוון שב
o  צור גיוון ולחשוף  מיתוג והתמחויות שונות בין היישובים השונים, על מנת לי  יש להסדיר

העושר התרבותי והשונות של החברה הבדואית בין היישובים והאזורים השונים   את

 בנגב. 
o כבוד ורגישות למורשת הבדואית ולחשיבות שהאוכלוסייה הבדואית  חשוב לנהוג ב

 לתרבות של צניעות וכבוד למרקם המשפחתי והקהילתי.   מייחסת לפרטיות,
o כדי לחזק אוטנטיות.  ית במוצרים התיירותיים,מרכיבי המורשת הבדוא יש לחזק את 



o שוק  של הדרישות לרמת יש לחזק את מוצר תיירות המורשת באמצעות התאמתו  

  ציבוריות  בתשתיות השקעות גם נדרשות כך לשם כאשר  ,ובעולם בארץ התיירות 

 .ועוד התיירות לאתרי  שילוט, חנייה מגרשי , נוחה נגישות  הכוללות

o   ולפתח מוצר "שלם" הכולל גם לינה והסעדה. כמובן    אוהלי האירוחאת מוצר  יש לחזק

 צורך לפתור את נושא הכשרות.  שיש 
o  חשיבות גדולה לתדמית וחשיפת האתרים   במסגרת התיירות הבדואית,  לאירועים

על רקע הצלחת אירועי "לילות רמדאן",   השנה. והגדלת הביקושים בהם במשך

בתחומים  ייחודיים נוספים למגזר הבדואי  תוכן"שוקראן" ועוד. מומלץ להפיק אירועי 

 . אמנות בדואית ,  קולינריה בדואית ,  מוסיקה בדואית  כגון: 
o במרכז .  בנגב   הבדואית  התיירות  לכלל   מרכזי   אחד   ומידע   מבקרים   מרכז  מומלץ להקים  

  קמה  בית  בצומת  הוא לכך האידיאלי המיקום. התיור  ואפשרויות הנושאים  שלל  יוצגו

 .שנה  מידי   לאילת  היורדים  נופשים  מיליון  2.45-כ  נעים  זה  בכביש.  6'  מס  כביש  ציר  על

o   מומלץ להקים מרכז מורשת בדואי אשר יחשוף לציבור את ההיסטוריה והמסורת של

העדה, יהווה מרכז תרבות ספרות ושירה, ויכלול ארכיון מרכזי ואתר למחקרים  

 בתחום. 
o  ניים ורכבי שטח באזורי התיירות  מסלולי סיור רגליים, מסלולי רכיבת אופיש למסד

המסלולים יהיו נושאיים ויחברו ויקשרו בין אתרי התיירות הבדואית השונים,    הבדואית. 

 היישובים השונים ואתרי התיירות השונים בנגב.  בין 
o  תיירותי באופן שייתן מענה לתיירות הפנים והתיירות הנכנסת,  איכסון יש לפתח  

  בקיבולות משתנות ומתאים לפלחי השוק המאורגן והפרטי, זאת במטרה למצות את 

 הפוטנציאל הכלכלי באמצעות הארכת משך זמן השהות של התיירים. 
על מנת לעודד הקמת מתקני איכסון מוצע לגבש מדיניות תמיכה ומענקים   ▪

נושא, כדוגמת העידוד המתקיים בצפון באמצעות מענקים  ממשלתיים ל

 . ית אל כרמל או עוספיהילהקמת יחידות אירוח לדרוזים בדאל 
o   וכן לחזק    אתרים הקשורים להיסטוריה ולתרבות הבדואיתלתיירים    לשקם ולהנגיש יש

  אשר יתרום ליצירת ההיסטורי של המקומות ליצירת 'סיפור' בעל משמעות    את הסיפור

 ביקושים. 
o בדומה לקיים בצפון   - הבדואים ביישובי אתנוגראפי תיירותי מסחר חזקל ו יש לעודד

 . השבוע   לסופי   ומסחר קניות ,  בילוי  מותמקו יםהמהוו  יםוקושהארץ,  
o   "מעמיקה   והיכרות  הערבית  השפה  ללימוד  -מומלץ לפתח  מוצר בסגנון "סאמר סקול  

 .הבדואית התרבות  עם  וחווייתית

o   למדידת  שנתי   מודל  פיתוח .  הבדואית   לתיירות  ביקושים   ומעקב   סקרים   ביצוע יש למסד  

   .הסקרים לממצאי   בהתאם  והתאמתו הבדואי  התיירותי  למוצר  הביקוש התקדמות 

o  העולמית,   החדשות בתיירותהמגמות : לאור חברתיים -מסלולי תיור תרבותיים יצירת

 יכולים להוות אמצעי לגיוס תקציבים מגופים בינלאומיים. 
o לנוסעים   מידע  להנגשת  מיקוד בפלח ה"תיירות החולפת" והצעת שירותי דרך: מוקדים  

 .יעד לתיירות   חולפת מתיירותתהליך המרה ל מנוףכ

  



ית בנגב בעקבות  השינויים החברתיים והתרבותיים שעוברת החברה הבדוא   תמצית המחקר: •

יוצרים אתגרים והזדמנויות לפיתוח התיירות ובעקבות כך לחולל מפנה בעיקר   תהליכי העיור

 הכלכלה והתעסוקה.  בתחום 
בכלל וזו   העבודה מתבססת על איסוף נתונים יסודי והצגת תמונת התיירות הנוכחית בנגב

,  המלצות דמנויות, גיבוש הבדואית בפרט, אבחון וניתוח עפ"י מדדי ביצוע, מיפוי וניתוח הז 

;  הנדרשת  הממשלתית   רמת המעורבות ו  ,מוצרי תיירות בעלי פוטנציאל, מנועי הצמיחה לרבות  

   . הצלחת ענף התיירות הבדואית בנגבקדם את על מנת לחולל שינוי ול כל זאת 
  התיירות בישראל מתפתחת ומתעצבת בעשורים האחרונים גם בהתאם למגמות חברתיות 

ואת זה  , וכלכליות בארץ ובעולם. יותר ויותר תיירים מחפשים ומעוניינים לצרוך סיפור ייחודי

רלוונטיות   מגמות בולטות. Slow Tourism מאפשרת חוויה עמוקה של חופשה בסגנון של

 אתנוגרפית ועוד.  -קהילתית-מקיימת, תיירות חברתית-הן: תיירות אקולוגית נוספות בעולם 

התיירות המאורגנת ) תיירות    פלחי, מתמקד ב הרלוונטיים לתיירות הבדואיתניתוח קהלי היעד  

   (.F.I.T)  והבודדים  רווחה, חינוכית, וגמלאים( וכן את פלח תיירות המשפחות

שקמה, הר הנגב, ערד,  -: באר שבע, בשורהנגב את מצאי התיירות במרחבמפרטת עבודה ה

  2,721 ות במרחבים המפורטים קיימ  כי ירוחם, דימונה, והערבה התיכונה. הנתונים מראים 

מספר המזרונים ללינת שטח  ו,  37%  מיטות בתפוסה ממוצעת של  8,850יחידות אירוח ובהם  

. התרומה של הלינות לכלכלת המרחבים הללו  20%-בתפוסה ממוצעת של כ   12,100עומד על  

ביצוע   בעת  502הביקור )ביקורי יום( עומד על  ₪. מספר אתרי  498,450,000-מוערכת בכ

התרומה לכלכלת האזור   ₪. סך כל  141,050,000-מוערך בכוהמחזור השנתי  המחקר 

 נפש.  2065עומד על    מספר המועסקים בענף התיירות ₪.  639,500,000-מוערכת בכ
-עומד על כ  לינה יחדרמת הנגב( מספר אתרי הביקור והבלעומת זאת, במגזר הבדואי )כולל 

הן  מ 80%-כאשר כ לינות בשנה,  90,000-ללינה מסתכמים בכ . הביקושיםבלבד  170

"דרך האוהלים" בתחומי רמת הנגב. שיעור התפוסה השנתי  ב המדבר ו  באתר ספינת  מתרכזות

והתרומה הכלכלית   , נפש 470-באתרי התיירות במגזר הבדואי מועסקים כ. 14%-עומד על כ

 ₪.  25,000,000-כ מסתכם בהשנתי(  )המחזור
לא    את הפוטנציאל הסטטוטורי לפיתוח התיירותי במגזר הבדואי, אותרו ונבחנו  על מנת לאמוד 

,  מתוכן ניתן לאתר ולהציע שטחים לשימוש תיירותי ,  מאושרות  120תוכניות )מהן    152-פחות מ

לא קיימת תכנית ייעודית לפיתוח  בעת ביצוע המחקר, . למרבה הצער, ( בהליכיםשעדיין  32-ו

   אי. תיירותי עבור המגזר הבדו 
  דונם וזכויות הבינוי  8,000-אותר בתוכניות הוא כ, אשר גודל השטח בעל אופי תיירותי

  מ"ר. על פי התוכניות קיים פוטנציאל  3,460,000-התיירותי הפוטנציאלי מגיעות לכדי כ

.  אוהלי אירוח ללינה 15-'צימרים' ומלונות( וכ ,יחידות אכסון )יחידות אירוח 5,400-כלהקמת 

  ת בתחומי המועצה האזורית רמ ן מה 70%-ו יחידות אירוח,  22, כיום קיימות לשם השוואה 

 בלקיה.   30%-ו,  הנגב
  על שהות קצרה )עד שלוש שעות( הכוללת  מתבסס בעיקרו ,המוצר התיירותי הבדואי הקיים

תצוגה    שיחה באוהל אירוח )"שיג"( אודות המורשת, המסורת והתרבות הבדואית, תוך-הרצאה

וההסבה   מוצרים של מלאכות מסורתיות כגון אריגה, רקמה וקרמיקה. חוויית האירוחומכירת 

כגון מנסף    נה. יש והאורחים מזמינים ארוחה מסורתיתאלגימת קפה ו/או תה, פיתה ולב  ת כולל

קבוצות של   או מקלובה. המוצר הקיים פונה בעיקר לשוק המאורגן של וועדים וגמלאים וכן 

 משפחות.  

בעיקר בתחומי מעמד   נשים הן המובילות את ענף התיירות,  מעלה גם כי המוצר הקיים ניתוח 

נשים" ועוד. פעילות זו   האישה באמצעות עמותות כגון "סידרה", "בית הסבתות", "נשים למען

 הבדואים המוכרים.  מבוצעת וממוקמת ברובה בבתים פרטיים או באוהלי אירוח ביישובי 
וניתוח החסמים העומדים בפני פיתוח התיירות הבדואית:   מוקדש להצגת שלם במחקרפרק 

  תשתיות פיזיות מתאימות,   העדר,  ים סטטוטורי  מיםהעדר כוח אדם מיומן, חס  מים כדוגמת חס

,  ביטחון אישי של התיירים  תדמיתיים כדוגמת -תפיסתיים ם  מי, חסיםקהילתי- יםם תרבותי מיחס

 חשיפה ושיווק. וחסמי 
רצויים  ת האתגרים והחוזקות, ומכוון לכיווני הפיתוח ה מציג א S.W.O.T-פרק ניתוח ה

וכן את    ; המורשת והתרבות בחברה הבדואית ההון האנושי המגוון,  והמתאימים, המבוססים על  



)על כך מפורט יותר במסגרת ה"ממצאים העיקריים"   העקרונות המנחים לפיתוח המוצע

 .  וה"תובנות המרכזיות" המוצגים במסמך זה( 

  הסעדה ואטרקציות הם "מחוללי כלכלת התיירות" ובהם טמונה ההכנסה העיקרית לינה, 

 :  אפשרייםבתיירות. העבודה מציעה מספר מנועי צמיחה 

o  חברתיים.  - יצירת מסלולי תיור תרבותיים 

o   .שיפור וחיזוק השיווק וקידום המכירות 
o הסדרה, פיתוח ושדרוג חזות מיזמי תיירות. 

o  חולפת".    פיתוח שירותי דרך ל"תיירות 
o   .הכשרת כוח אדם בתיירות 
o דיגיטציה למיזמי התיירות. 

o   .ליווי וחונכות אישית 
o   .הקמת "חממת תיירות" ייעודית 
o חיזוק הקשר עם משרדי הממשלה.   

o   .הסדרה והגשה לקבלת מענקים כדוגמת מפעל מאושר וקרן בערבות מדינה 
o תיירות עצמאית  הקמת עמותת. 

  ות של גופים ציבוריים וממשלתיים לנושא ענף התיירות מספר אפיקי סיוע ותמיכ יםקיימ 

  להציג  קושיהמגזר הבדואי אינו נהנה מהתמיכות השונות וזאת בעיקר בשל  ת, אך הבדואי

  עבודה ה התאמת הפרויקט והשימושים השונים לתוכנית מפורטת בתוקף. , וזיקה לקרקע

 )כולל ליווי של "חממת משרד התיירות ים, לרבות: אפיקי התמיכות הקיימ כוללת סקירה של 

  התיירות"(, משרד החקלאות ופיתוח הכפר )גם באמצעות הרשות לפיתוח והסדרת 

  עי ישראל ומשרד הכלכלה )באמצעות ליווי עסקי של קהאוכלוסייה הבדואית(, רשות מקר 

 (. מעו"ף – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

למען קידום   גופים ציבורייםרמת המעורבות הנדרשת של המחקר מסתכם בהמלצות, לרבות 

. עיקר  ןהגורמים הרלוונטיים למימוש , ודרכים ליישום ההמלצות, ענף התיירות במגזר הבדואי 

 ותמצית המשימות הנדרשות הן: 

o  תוכניות קיימות   יישום וביצוע 
o   מימוש וקידום יחסי שכנות תיירותיים 
o ולהעצמת תעסוקת נשים הנוגעות לתיירות הבדואית    קידום ומימוש החלטות ממשלה 
o משותפת ליזמי התיירות הבדואית  עמותת תיירות עצמאית הקמת 
o  הכשרת כוח אדם 
o  חקלאות   סגמנט של תיירות משולבתהחיזוק 
o  קידום תמיכות ייעודיות לתיירות הבדואית בנגב 
o הדרומי" ו"דרכי הבשמים"   השתלבות בתוכניות "התור 
o  יות  א אדם ברשויות הבדו הבדואיות" והקצאת כוחמעורבות ב"פורום ראשי הרשויות

 .לקידום התיירות

  רשימה מפורטת של ההיצע התיירותי הקיים במגזר הבדואי, סיווג  כוללים המחקר  נספחי

המוצעים, גודל   מספר התוכניות, השימושים  פירוט  ; ההיצע ומידת העצימות של הביקושים 

 .לפיתוח תיירות פוטנציאל  תוכניות מאושרות בעלות  ;המגרשים וזכויות הבנייה 


