דרך האוהלים
מרחבי המדבריות במזרח התיכון ,היו מאז ומעולם ביתם של נוודי המדבר ,המוכרים בשמם  -בדווים
המילה בדווי בערבית ,מתארת את אנשי המדבר (בערבית = בדיה) ,החיים על צאנם ונודדים במרחב המדברי.
משך שנים רבות התפתחה תרבותם הנוודית הייחודית ,תוך שימור מסורות קדומות שעברו מדור לדור.
במהלך המאה העשרים ,חלו שינויים מרחיקי לכת בחברה
הבדווית .רק שבטים מעטים נותרו נאמנים לאורח החיים
הקדום :מגורים באוהלים ונדודים עם הצאן במרחבי
המדבר .כאלה הם הבדווים החיים לצד כביש  40בהר
הנגב בין שדה בוקר למצפה רמון.
אוכלוסיית הבדווים של הר הנגב הגבוה הינה שריד אותנטי
מרגש לתרבות קדומה וייחודית ,אשר כמעט ואינה קיימת
עוד ברחבי ארץ ישראל .הדור הנוכחי של הבדווים בהר
הנגב משלב את חוכמת הדורות ואורחות החיים של
תרבות קדומה ,עם תהליכי מודרניזציה איטיים ומדודים.

כאן תוכלו ליהנות מאירוח אותנטי של מספרי סיפורים
מוכשרים המבקשים לחלוק עימכם את סודות המדבר.
טעימות של קפה מר וחזק לצד תה מתוק .הפיתות
הטריות נאפות על המדורה לנגד עיניכם ,כשבתוך הרמץ
והאפר החם ,תופח לחם ה"ליבה" המסורתי .האירוח
הלבבי מציע גם היכרות עם מלאכות קדומות ,שמשמרות
הנשים הבדוויות וגולת הכותרת של החוויה המדברית
היא הלינה הפשוטה באוהלים אותנטיים מקומיים .חלק
מאתרי האירוח מציעים למטיילים הרבים מגוון נרחב של
שירותי תיירות נוספים.

בואו ליהנות מחוויה משכילה ומרגשת בצל אוהלם של תושבי המדבר הידידותיים,
המציעים לכם להתארח בביתם הצנוע ולהכיר מקרוב את אורח חייהם הפשוט והקדום.
למידע נוסף

www.negevtour.co.il

מפת דרך האוהלים
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סולימן אבו ג'לידן

מדרשת בן גוריון

חאן רמת ציפורים
אצל הילייל

צומת ציפורים

מג'דלן
שם העסק

מיקום

שם בעלים

סולימן אבו ג'לידן

רמת ציפורים

סולימן אבו גלידן

מקום שקט ומבודד

חאן רמת ציפורים

רמת ציפורים

מחמד זיידת

שקט ואינטימיות
תצפית לזריחה

050-2444574

הבית של סלים

רמת ציפורים

סלים אבו גלידן

אירוח עם משפחה בדואית

054-9560135

אצל הילייל

רמת ציפורים

הילייל אבו גלידן

פיתות ולחמים מדהימים
הנאפים בשיטה מסורתית
חמים מהתנור
בהזמנה מראש

050-3252730

מג'דלן

רמת דיבשון

מג'דלן אבו גלידן

מאהל מוצל ומקום מנוחה
בדרך לעין עקב

יהללה

עבדת

סאלם אל ווג

מקום שקט
אפשרות למינהלות לטיולים
והקפצות ציוד

054-3510824

חסיין קשחר

עבדת

חסיין אל קשחר

מוצרי אריגה
למכירה

054-3112138

סוב א שאי

עבדת

סלאם טמטאווי

בוסתן עצי פרי
שקט ואוירה

054-6434249

יא מרחבא

עבדת

מוסי אבן דרג

תצפית קסומה לזריחה
שקט ושלווה

052-5180537

האוהל של עיד

עבדת

עיד קשחר

תצפיות כוכבים,
הדרכות ,מסלולי טיול

053-7762166

ניפגשים במדבר

נחל חווה

סלם אבו בלייה

הדרכות גששות
מסורות הבדואים

050-5423523

פרחאן סדן

נחל אריכא

פרחאן סדן

לינה באוהל בדואי או
קמפינג בצל עץ תאנה
אוכל בדואי אותנטי
(אפיית לחמים שונים באש)
הדרכות גששים וסיורים
קצרים בנושא אורח חיי
הבדואים ,פעילות חץ וקשת

050-3275404

סלמן סדן

נחל אריכא

סלמן סדן

אירוח משפחתי בדואי אותנטי
ארוחות בדואיות עשירות

054-6001357

חמדה אל עביס

נחל אריכא

חמדה אל עביס

האופה  -מתמחה באפיית
לחמים שונים באש

050-3275404

עודה אל עביס

נחל אריכא

עודה אל עביס

אירוח במקום שקט

054-5962196

סווילם זנון

נחל אריכא

סווילם זנון

לינה באוהל בדואי מסורתי
אוכל ומטעמים מהמטבח
הבדואי המסורתי

050-2874357

מחמוד חרניק

נחל אריכא

מחמוד חרניק

בקצה נחל אריכא
נוף למדבר

054-5338381

לינה

הסעדה

סוג העסק

אוהל אירוח

כמה מילים

נייד
050-3119181

רכיבה

גן לאומי עין עבדת
(כניסה עליונה)

יא מרחבא סוב א שאי
האוהל של עיד

גן לאומי עבדת

ניפגשים במדבר

צומת כלא נפחא

הדרכה

פרחאן סדן
סלמן סדן
חמדה אל עביס
עודה אל עביס

סווילם זנון
מחמוד חרניק
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צומת הרוחות

לב
ורו
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למצפה רמון

יהללה
חסיין קשחר

17

ת

לוץ

הבית של סלים

