
במרחק נסיעה של כשעה ממרכז הארץ שוכן לו עולם עשיר 
בריחות, טעמים, צבעים וסיפורים. מרחב שבו ניתן לקבל 

השראה ולמלא מצברים. 

מעבר להיסטוריה, לאתרים ולנופים, שוכנת עד היום בנגב 
קהילה עתיקה, שבטית, עשירה ומרתקת בתרבותה - החברה 

הבדואית. 

אנו מזמינים אתכם לגלות מחדש את קסם המדבר הבדואי, 
לרקום יחד עם נשים בדואיות מלאכות מסורתיות, לרקוח 
צמחי מרפא בשיטות ייחודיות, לבשל תבשילים טעימים 

אותנטיים ולחוות אירוח כמיטב המסורת הבדואית.
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ברוכים הבאים לקסם במדבר - החוויה הבדואית בנגב
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רהט

)1( מדריכות קבוצות
סיורים קולינריים וחברתיים, הרצאות בנושא תמורות 

במעמד האישה הבדואית.

אלהאם אלכלמאת, נייד: 052-4838983
elhamalkamlat@walla.co.il :מייל

אחלם אבו געפר, נייד: 050-6416267
dreams4ahlam@gmail.com :מייל

איסלם אלקרינאוי, נייד: 053-2800961
islam.alkarenawi@gmail.com :מייל

לילה אלהוזיל, נייד: 054-2062474
loly2850@gmail.com :מייל

)2( מתנ"ס רהט - פואד זאיידנה 
סדנאות, מופעי דבקה ואולמות לפעילויות שונות.

נייד: 08-9910504
 foad@matnasim.org.il :מייל

)3( תיאטרון אלמהבש - סאהל אלדבאן
תאטרון בדואי ייחודי, מעלה באופן קבוע הצגות 

מקוריות לילדים ולמבוגרים.
נייד: 052-7758999

)4( מרכז המבקרים של ג'מלאת - ג'מלאת אבו מוסא
אירוח מסורתי וקולינרי, סדנאות למוצרי טיפוח על 

פי מסורת בדואית של סבתה. ניתן לרכוש מוצרי 
טיפוח טבעיים וייחודיים.

נייד: 054-3912896

)5( הבית של חוסנייה - חוסנייה בן בארי 
אירוח ביתי וקולינרי, סדנאות תפירה ורקמה על 

כדים. ניתן להזמין שמלות אותנטיות בסטודיו לעיצוב 
ותפירה.

נייד: 050-4758947

)6( בית ג'ולייט - בית האמונה והתקווה - גולייט בדר
מדריכה סדנאות קולינריות של ממולאים, חמוצים 

ומעדנים נוספים.
נייד: 053-2319703

)7( צעד קדימה - מאג'ד אלכלמאת
עמותה חברתית חינוכית בה תוכלו להכיר את 

סיפורה המרתק של הקהילה האפרו-בדואית ולסייר 
ברהט. 

נייד: 050-7536064, טל.: 08-9917285
rahat_forwards@yahoo.com :מייל

www.step4rahat.wordpress.com :אתר

)8( אירוח בדואי אותנטי - ש'ח חסן אבו עליון
אירוח באוהל אותנטי.

נייד: 052-4054156

המשרד לפיתוח 
הפריפריה

הנגב והגליל
מרחב האפשרויות של ישראל

)9( אירוח והדרכה - טלאל אלקרינאווי
סיורים מודרכים בעיר להכרת אורחות החיים של 

התושבים - סיורים קולינריים וסיורי דת. 
נייד: 052-3000279

)10( המאכלים של האלה - האלה אבו סיאם
אירוח ובישול אותנטי ומסורתי, האלה מתמחה 

בהכנת אוכל ביתי מגוון לאירועים וזוכת פרס 
המבשלת בתחרות "אום אל פחם".

נייד: 050-3323245
halasiam1221@gmail.com :מייל

)11( לטייל עם סאלם - סאלם אבו סיאם
מורה דרך מוסמך, מוכר וותיק יספר לכם מחוויותיו 

האישיות, תוכלו להצטרף אליו לסיורים ברחבי הנגב 
ולהתארח בחצר ביתו באוהל אותנטי ומפנק לארוחות 

עשירות.
נייד: 050-6241570

salem.as47@gmail.com :מייל
www.salemabusiam.co.il :אתר

)12( השחר החדש - ג'מאל אלקרינאווי
עמותה לקידום תכניות חברתיות ברהט וחברה 

משותפת בנגב, מקיימת סיורים חברתיים להיכרות 
עם הנוער ברהט ופרויקטים חברתיים-כלכליים 

ברהט. 
נייד: 052-8655737

jamal@anewdawninthenegev.org :מייל
www.anewdawninthenegev.org :אתר

)13( הסטודיו - מחמוד אבו גענם
אמן ותכשיטן היוצר מגוון תכשיטים ואביזרי נוי 

מזכוכית ממוחזרת. 
נייד: 054-2001889

)14( תמר והל – נגאח אבו לטייף
בעלת תעודת טבחות, אירוח ביתי, סדנאות בישול 

ומכירת עוגיות ומתוקים בדואים אותנטיים.
נייד: 054-2510150

)15( נשות רהט - סבחה אבו גאנם 
עמותה למען נשים בדואיות, במרכז העמותה ישנו 
אוהל אירוח וניתן להשתתף בסדנאות והרצאות על 

מעמד האישה.
נייד: 050-7487884, טל.: 08-9910513

sabha11@walla.com :מייל
www.rwa.co.il :אתר

)16( אוהל ורדה - מוחמד אל ג׳אבור
אוהל אירוח עם מאכלים בדואים, פיתה עם לאבנה 
ושמן זית. ניתן לרכוש גם חלב נאקות וקוסמטיקה 

טבעית שמובססת על חלב נאקות. 
נייד: 050-3326249, 050-6241640

)17( מאזיה – אירוח בדואי אותנטי
אירוח באוהל מפואר בוילה יפיפה בסגנון יווני, 
מתאים לקבוצות. ניתן להזמין ארוחות ביתיות, 
ארוחות שף וארוחות מסורתיות בדואיות בלווי 

סיפורים מהמורשת הבדואית.
נייד: 050-2694320

)18( אם אלסוס - סאמיה אלשורבגי 
קייטרינג בדואי אותנטי בשילוב סדנאות ייחודיות.

נייד: 054-5507006 

)19( זעפרן- טעים להתארח - סבריה וסאלח אבו געפר
תוכלו ליהנות מארוחות גורמה בדואיות משובחות 

באוהל יפה כמיטב המסורת הבדואית. 
נייד: 050-5223111

לקיה

)20( סידרה - אמל אלנססרה
עמותה המפעילה מרכז מבקרים שכולל אוהל אירוח 

בדואי, הצגה והדגמה של תהליך האריגה והרצאות 
יזמות כלכלית של נשים. ניתן לרכוש מוצרי אריגה 

בעבודות יד. 
טלפון: 08-6519883

sidreh@gmail.com :מייל
www.lakiya.org :אתר

)21( משתלת הנגב - אסד אלאסד
מוזמנים להתארח באוהל שבחווה ולשמוע על 

השימוש בצמחי מדבר, צמחי מרפא וסודות המסורת 
הבדואית. במקום נערכות סדנאות לילדים ופעילויות 

גיבוש. 
נייד: 052-6304217

6304217@gmail.com :מייל

)22( ארמון החוריה - אמאל אבו קארן 
מרכז תיירותי היסטורי הבנוי בבנייה אקולוגית.

אירוח כמיטב המסורת והכנסת האורחים הבדואית, 
ניתן לקיים ארוחות, הרצאות ולשכור את המקום 

לאירועים.
נייד: 052-2936401

aphaiam@gmail.com :מייל

)23( רקמת המדבר - נעמה אלסנע
מרכז מבקרים, אוהל אירוח וחנות עם קולקציות 

רקמה מרהיבות, מטרתה לייצר הכנסה לנשים 
הבדואיות.

שעות פתיחה כל יום מהשעה 10:00-15:00.
אירוח, סדנאות, הרצאות והסעדה בתיאום מראש.

נייד: 054-6734621
rikma@lakia2.org :מייל

)24( האוהל הנודד - אבו קעוד 
איברהים ועודה אבו קאוד, מורי דרך מוסמכים 

ומדריכי טיולים, מגיעים ומקימים אוהלים בדואים 
מסורתיים, סיורי גיפים, וטיולי גמלים.

נייד: 050-5309134

)25( בוסתן אל עמר – שפא אלסאנע 
מרכז אירוח המשחזר את חווית החקלאות הבדואית 

המסורתית, בביקור ניתן להשתתף בסדנאות ולשמוע 
הרצאות על מעמד האישה הבדואית.

נייד: 054-4254597
shefa_s@walla.com :מייל

חורה

)26( פרויקט ואדי עתיר -  גדיר האני
מרכז קיימות חקלאית וסביבתית המקיים סיורים 

מודרכים, סדנאות לילדים והרצאות. ניתן לקנות 
במקום גבינת עזים, מוצרי טיפוח מצמחי מרפא ותה 

אורגני.
נייד: 052-5501238

ghadir@projectwadiattir.com :מייל
www.projectwadiattir.com :אתר

)27( אל-סנאבל - סמיח אלעסיבי
קייטרינג המבשלות של חורה-פרוייקט חברתי כלכלי 

המספק ארוחות חמות לתלמידי בית ספר. 
ניתן לסייר במקום בתיאום מראש.

נייד: 050-2900990

)28( בנות המדבר - נאהד אלקעובי
מרכז תפירה ורקמה לנשים בדואיות. מקיים הרצאות 

בנושא מעמד האישה.
נייד: 050-7957297

כסייפה

)29( אירוח בדואי - רימה אבו עגא'ג
אירוח בדואי ביתי מופלא וקסום בביתה של רימה 

בכסייפה, ארוחות אותנטיות וטעימות.
נייד: 050-6865657

יער להב

)30( המוזיאון לתרבות הבדואים, מרכז ג'ו אלון
מוזיאון מוכר לתרבות ומורשת הבדואית המקיים 

סיורים לקבוצות, אירוח באוהל בדואי, סיורי גששות 
ביער להב וסיורים בכפרים הסמוכים עם מדריכים 

מוסמכים ותיירנים בדואים.
טל.: 08-9913394

office@joealon.org.il :מייל
www.joealon.org.il :אתר

טארבין

)31( חוות גמלים בראשית - עבד טארבין 
מרכז מבקרים בו תוכלו לפגוש מקרוב גמלים 

ונאקות, להתנסות בקרמים ובסבונים מחלב נאקות, 
לשמוע הרצאות ולהתארח במאהל בדואי.

נייד: 054-6929948
www.bereshitmilk.com :אתר

דריג'את

)32( המערה שבהר - ג'אבר אבו חמאד
גאבר מורה דרך מוסמך וותיק יסייר עמכם בכפר, 
יספר לכם סיפורים מרתקים על החברה הבדואית 
ומערות האבן הקדומות. הסיור נמשך כשעה וחצי, 

ולאחריו ניתן להצטרף לארוחת מלכים במערה 
עצמה. 

נייד: 054-7969576
gabera66@gmail.com :מייל

www.drejat.co.il :אתר

שגב שלום

)33( מענד – מרכז המורשת בשגב שלום
מופעל על-ידי זקנות השבט מהחברה הבדואית. 

סדנאות תכשיטנות בדואית, צמחי מרפא, אמנות, 
הרצאות על מעמד האישה ואירוח בדואי מסורתי. 

אמאל אבו אלטום, נייד: 050-5449744
4themselves@gmail.com :מייל

www.bwft.org.il :אתר

)34( גלריית אמנות - זינאב גרביע 
בגלריה תוכלו להתרשם ממגוון הקולקציות ומצגי 

האומנות. ניתן לשלב סדנא לאומנות לקבוצות והרצאה 
מעוררת השראה. 

נייד: 050-8496851, 052-5610851
  info@galleryzenab.com :מייל

www.galleryzenab.com :אתר

)35( האוהל של פאטמה – פאטמה אבו שריפה
אוהל אירוח יפיפה וייחודי שבו תוכלו להכיר את 

המורה הבדואית הראשונה ואת סיפורה הפורץ. ניתן 
גם להזמין סדנאות, מאכלים ביתיים קלים וארוחות.

נייד: 052-2710602

)36( אוהל אירוח - שייח' אעיד
מוזמנים לאירוח בדואי מסורתי באוהל אותנטי. 

אפשרות לסיורים משותפים עם קהילת 
העיבריים בדימונה.
נייד: 054-9116466

)37( אוהל אירוח - שייח' מחמוד
מוזמנים לאוהל אירוח וחוות צאן. סיורי גששות 

הכוללים לינת שטח ואירוח בדואי מסורתי. 
נייד: 050-8440039

תל שבע

)38( בת המדבר - מרים אבו רקייק
מוזמנים להכיר את תהליכי הייצור של הקוסמטיקה 

הטבעית, להצטרף לסיורי ליקוט צמחים, לשמוע 
הרצאה על הקמת מיזמים בחברה הבדואית ועל 
מעמד האישה, להשתתף בסדנא לצמחי מרפא 

ולרכוש מוצרים.
נייד: 050-4442926, הזמנת מוצרים: 050-4445232 

mariam.desert@gmail.com :מייל
www.desertdaughter.com :אתר

)39( מסעדת אלבורהאן - ביאן אבו פריחה
מסעדה ביתית, אותנטית ועשירה, ניתן להזמין 
ארוחות, קייטרינג, משלוחים עד הבית, לקיים 

אירועים ולהזמין הרצאות בנושאים מרתקים כגון 
המשפט הבדואי. 

נייד: 053-7313132

)40( המעדנים של סוהילה - סוהיילה אבו רקייק
מעדנים ייחודיים לפי מתכונים שעברו מפה לאוזן 

במשך דורות, ניתן לשלב סדנת בישול מסורתי.
נייד: 052-4445274

אום בטין - אל קסום

)41( אוהל שייח' - חסאן אבו כף
אוהל אירוח קסום בו תוכלו לשמוע את שייח' חסאן 

אבו כף מספר סיפורים על כוס תה.
נייד: 052-2706584

)42( מורה דרך - איברהים אבו כף
מורה דרך מוסמך מתמחה במדבר מזמין אתכם 

לסיורים בכפרים הבדואים המוכרים והלא מוכרים.
נייד: 054-5400332

נווה מדבר

)43( בית ספר נווה מדבר - מרוואן ח׳טיב
בית ספר עטור פרסים הדוגל בגישה אקולוגית 

ואריכאולוגית, חברתית ומדעית. קבוצות מוזמנות 
להגיע להיכרות ומפגש עם בית הספר והיוזמות 

המיוחדות שבו.
נייד: 052-4574423

marwan330@gmail.com :מייל

)44( המערה של נאג'י - נאג'י אבו זקיקה 
נאג'י אבו זקיקה יארח אתכם במערה אותנטית ויסייר 

אתכם בג'יפ למקומות ייחודיים ומרתקים במדבר 
שלא ניתן להגיע אליהם עצמאית.

נייד: 054-2983258
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אזור דימונה ממשית

)45( אל הואשלה - מרכז מורשת בדואית קסר-אסר
מרכז מורשת בדואית בתוך תיכון אורט, מזמין את 
הקהל הרחב לחווית למידה על החברה הבדואית 
הכוללת סיור רגלי מודרך בכפר, מצגת וסדנאות.
יש אפשרות להזמנת ארוחה מסורתית לקבוצות 

בתיאום מראש.
נייד אחמד: 050-8989215, נייד יוסף: 050-5292987

)46( אוהל הדיונה - אבו סולוב
אוהל אירוח בדואי אותנטי. סיור בנחל ממשית, 

הדרכה בנושא גישוש, ולינה במקום. הרצאות 
והסעדה בתיאום מראש.

נייד: 052-9251804
Abosolov@gmail.com :מייל

אזור ירוחם

)47( אוהל החלומות של סלימה - סלימה אל סאגא
אוהל אירוח בו תוכלו לשמוע את סלימה מספרת את 

סיפורה האישי, סדנאות אותנטיות ומבחר שמלות 
רקומות לרכישה. ישנה אפשרות ללינה בתנאים 

בסיסים וארוחות. 
נייד: 052-3318745

salima.al.saga@gmail.com :מייל

)48( פיוזן בדואי - נורה זנון
אוהל אירוח בו נורה תספר לכם את הסיפור הבדואי 

וסיפורם של הכפרים הבלתי מוכרים, דרך סיפורן של 
נשים המנסות לחולל שינוי בחברה הבדואית. 

אפשרות ללינה וארוחות בתיאום מראש.
נורה: 054-5753191

nuraznon@walla.co.il :מייל

דרך האוהלים

)49( מפת דרך האוהלים
בואו ליהנות מחוויה משכילה ומרגשת בצל אוהלם 

של תושבי המדבר הידידותיים, המציעים לכם 
להתארח בביתם הצנוע ולהכיר מקרוב את אורח 

חייהם הפשוט והקדום.
www.negevtour.co.il :אתר

נייד: 054-8081263

www.kesem-hamidbar.co.il

www.gonegev.co.il

קסם המדבר – החוויה הבדואית בנגב

לפרטים נוספים:
bedo.tourism@gmail.com

מידע נוסף

اهًل وسهًل
אהלן וסהלן


