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מוזאון תרבות הבדואים שוכן 
בטבורו של פארק יערות 

להב, ארץ השדות הפתוחים, 
היערות והכרמים, ארץ 

הארכיאולוגיה והנופים של 
צפון הנגב. ברחבי האזור 
תוכלו למצוא פינות חמד 

ואפשרויות רבות לטיול 
וחוויה. אתרי טבע, תרבות, 
מסלולי טיול אופניים ועוד.
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גששות בדואית 
סיור הכולל ביקור במוזאון ואירוח ב׳אוהל אברהם׳, בו ישמעו המבקרים על 
חיי המדבר ויצאו עם מדריך בדואי לגלות ולקרוא את הרמזים שמשאירים 

העקבות בשטח.

הזמנות 
משפחות וקבוצות תתאמנה ביקור במוזאון, 
סיורים מודרכים, שיחי גלריה, אירוח באוהל

וסדנאות - עם הגב׳ פרידה מינץ 
בטל׳ 052-648-42-85, 08-9913394
office@Joealon.org.il :דוא״ל

המוזאון פתוח בימים א׳-ה׳ 
בין השעות 9:00-15:00.  

סדנאות לימוד, חוויה והכרות עם ערכיה של התרבות הבדואית:

על מעמד האישה בחברה הבדואית )סיור/הרצאה(

הסיור משלב ביקור במוזאון תרבות הבדואים וב״רקמת המדבר״ שבלקיה: מפעל 
קטן שמייצר רקמות מסורתיות ומאפשר לנשים להשתכר מעבודתן ולזכות 

בתמיכה הדדית. פרויקט חדשני וייחודי מסוגו המשלב לראשונה העצמה נשית 
בתוך החברה הבדואית, לצד שימור מסורות ומוטיבים שבטיים של עבודות 

יד אותנטיות. בנוסף על הסיור )או במקומו( אפשר לקיים במוזאון הרצאה על 

השינויים שחלו במעמד האישה בחברה הבדואית.

סיור משולב במוזאון ובעיר הבדואית רהט

נכיר את העיר דרך נקודות עניין שונות. נשמע על החברה הבדואית ועל השינויים 
שחווה החברה הבדואית בשנים האחרונות בנושאי חינוך, השכלה ותעסוקה. 

׳קפה בג׳ו׳ )סדנה לקבוצות של תלמידים ולמשפחות(

אנו מזמינים אתכם ל׳אוהל אברהם׳ שבמוזאון לאירוח בדואי מסורתי ולסדנת 
הכנת קפה. נטחן את הקפה לפי המקצב המסורתי, נלגום מהקפה של אעודה, 

ונשמע את סיפוריו. כל משתתף יכול לקחת עימו את הקפה שלמד להכין בסדנה.  

סדנה להכנת פיתות בדואיות על הסאג׳ 

נכין סעודה של פיתות מסורתיות, ריחניות וטריות המתובלות בשמן זית וזעתר 
מקומיים. בתיאבון.  
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לשמירה על בריאותכם, 
המוזאון פתוח בהתאם 

להנחיות התו הסגול

בקפסולות!  פתוחים לארועים השכרת מתחמים לימי קורונה:מבצע 



התערוכה מתמקדת במערכת הקישוטים והתכשיטים של 
אישה בדואית מסורתית ומעוררת מחשבה על תפקידה הפנים-
תרבותי הכרוך במאפיינים אסתטיים וביופי מרהיב האצור בכל 

סוגה של קישוט. ליופי יש תפקיד. ערך היופי מתאחד עם הביתי 
וצובע את האישה ואת המרחב שלה כסביבה חמימה ומושכת 

עבור בני ביתה. מנעד הצבעים החמים המתגלם בקישוטים, 
כן קישוט המצרף חרוזים וגדילים לצד אבני קמע מעידים על 

תפקידם הסמלי. חפצי ההתקשטות מגדירים ומסמנים את 
המרחב הנשי ואת תפקידיה המסורתיים של האישה. היבט 

משחרר, מתאפשר דווקא בשל הערך הכלכלי-חברתי של 
מערכת קישוטים נוספת הניתנת לה במעמד נישואיה )מהר(, 

ומעניקה למחזיקה בה חירות הנובעת מבעלות על רכושה. 

האמנית הבדואית תחריר אלזבידי מציגה זווית ראיה עכשווית. 
היא בוחנת האם אופני ההתקשטות טומנים בחובם כליאה 

במרחב הביתי ובתפקיד המגדרי המסורתי או שמא שחרור 
הנובע מעצם הבעלות על תכשיטיה והבחירה לממשם. את 

דימוייה ותכשיטיה היא שוזרת כמעין פסאודו־תכשיטים גדולי 
ממדים המסמלים את תפישתה המורכבת על ערכים של ייפוי 

והתקשטות ועל פרשנותם המגדרית כיום.

ينهتا ز
ָה י ֶט ּו ׁש ִק

ZENATUHA

מוזאון תרבות הבדואים נוסד בשנת 1980 במטרה להמחיש 
את אורח החיים ואת התרבות הייחודית של הקהילה הבדואית 

שמקורה באזורי הנגב ו סיני. בשנים האחרונות התרחב חזון 
המוזאון, מתוקף מחויבות מוסרית ללוות את תהליך המעבר 

שהוחל על הקהילה הבדואית בנגב. תהליך המעבר מחיי 
הנוודות למגורים ביישובי קבע לא תם והוא מציין מפנה 

משמעותי בהשתנותה של החברה הבדואית. אורח החיים 
הקדום הפך היסטורי ואת מקומו תפס אורח חיים אורבני- 
מודרני בעל מאפיינים חברתיים-כלכליים חדשים. תמורות 

אלו הובילו לנטישת התרבות החומרית של הקהילה המסמנת 
חיוניות ארוכת שנים של שימוש ויצרנות היסטוריים במרחב 

הנגב ובאזורים הגובלים עמו. פעולות כגון מחקר, איסוף וסיפור 
על אודות החפצים הישנים הן הכרחיות למען שימור הזכרון 

הקולקטיבי וזהותה הייחודית של הקהילה. 

בד בבד, אנו מבקשים להנכיח את ענייניה של הקהילה הבדואית 
בלב הציבוריות הישראלית ולהכשיר את שתי הקהילות 
)הבדואית והיהודית( לדו-קיום ושיח. אך טבעי כי השיח 

יתממש ב׳שפת האם׳ של התרבות החומרית הבדואית, שפת 
העיטור שלה. שפת האמנות על ריבוי צורותיה היא פלטפורמה 
מתאימה לכינון אזור של מגע ודיון בנושאים משותפים ליוצרים 

משני המגזרים. אנו מאמינים.ות כי בכוחה של רוח תרבותית 
ובין-תרבותית זו להצמיח רגעי שיא שבסופם שחרור והשראה 

לחיבור בין אנשים ובין הקהילות. 

בסיור במוזאון נגלה חפצים המייצגים את הווי 
החיים הבדואי-מסורתי. נתוודע לתרבות הולכת 

ונעלמת ונשמע על שורשי מנהגי העבר שלה. 
נלמד ונכיר את השינויים המתחוללים באורך 

חיי הקהילה הבדואית כיום עם המעבר מנוודות 
לחיי קבע. 

הביקור כולל אירוח באוהל בדואי מסורתי שבו 
ידגים המדריך את תהליך הכנת הקפה ויספר 
על מנהג הכנסת האורחים שהוא חלק בלתי 

נפרד ממסורת חייהם של הבדואים בנגב.

הסיור במוזאון מתאים לכל גיל, מילדי גן, 
תלמידי בתי ספר ותיכונים, שוחרי תרבות, 

קבוצות של חיילים, גמלאים ועוד. 

הביקור מתאפשר באופן עצמאי. 

לקבוצות מומלץ לתאם סיור מודרך בתיאום 
מראש. 

׳אוהל אברהם׳ 
מרחב האוהל הבדואי מייצג ערך של הכנסת 

אורחים המשותף לבני איברהים - אברהם 
אבינו שהזמין שלושה ׳אנשים זרים׳ לאוהלו. 
׳אוהל אברהם׳, השוכן בסמוך למוזאון, נבנה 

מחדש לאחרונה על פי תקן, והוא משמש 
חלק בלתי נפרד מסיור ההכרות עם התרבות 

הבדואית המוצע במוזאון. האוהל בנוי בהשראת 
אוהל מסורתי העשוי שיער עזים ארוג. הוא 

מרווח ומחולק לשני חלקים בהתאם למסורת 
הבדואית: ׳השיג׳/׳הדיוואן׳ הוא החלק הציבורי 

שבו יושבים האורחים והוא משמש לאירוח 
ולהדרכה על משמעותה של הכנסת האורחים 

הבדואית. החלק השני, ׳המחראם׳ שייך 
למשפחה המתגוררת באוהל, והוא משמש גם 

אותנו, המארחים, לפעילות שנלווית לסיורים.

אפשר להשכיר את האוהל לפעילויות בשעות 
אחר הצהרים והערב, בתאום מראש. 

לצד האוהל יש רחבה פתוחה ומוארת הצופה 
אל החורש, כן יש חיבור לחשמל. 

תערוכה מתחלפת

אהבת האדם באשר הוא אדם הוא ערך שיש לחנך לאורו

מרכז לימודי אזורי על שם טייס בחיל האוויר הישראלי 
שבו מוזאון תרבות הבדואים מוכיח הלכה למעשה ערך זה.

אל"ם ג'ו אלון ז"ל

ג׳ו נולד בעין חרוד ב-1929 לאמו טקלה 
ואביו זיגפריד )ודיסלאב/פרידל( שהגיעו 

לפלשתינה כחלוצים, והקימו בה משפחה. 
עקב האכזבה מהסוציאליזם הקיבוצי שלא 

היה קומוניסטי מספיק, חזרה המשפחה 
הקטנה לאירופה ואחרי נדודים התיישבה 

בברנו שבצ'כוסלובקיה. 

בפרוץ מלחמת העולם השנייה, כשהיה ג'ו 
בן 10, נשלח עם אחיו דוד בן ה-14 בקינדר 

טרנספורט שאורגן ע"י סר ניקולאס וינטון, 
ברכבת מפראג לאנגליה. שם הוא אומץ 

על-ידי ג'ני וג'ורג' דוידסון, נוצרים חשוכי 
ילדים. בתום המלחמה חזר לצ'כוסלובקיה 

לחפש את הוריו והתבררה לו האמת המרה 
- הוריו נכלאו בגטו טרזין ונרצחו באושוויץ.

ג'ו הצעיר מחליט ללמוד צורפות. במקרה 
הוא פוגש את הוגו מייזל )לימים מרום( 
והולך איתו למבדקים של גדנ"ע אוויר, 

וביולי 1948 הוא מתחיל קורס טיס 
בצ'כוסלובקיה אותו הוא מסיים בנובמבר 

אותה שנה. 

בשנת 1949 הוא עולה לארץ ומצטרף לחיל 
האוויר הישראלי הצעיר בבסיס סירקין. 

ב-1953 הוא טייס מטאור. כשהוא בן 25 הוא 
פוגש את דבורה לבית קרט, שהיתה אחות 

בבאר שבע, ומקים עימה משפחה. משפחת 
אלון על שלוש בנותיה, דליה, יעל ורחל, 

נודדת בישראל לפי צרכי התפקיד של ג'ו. 
תפקידו המבצעי האחרון היה פיקוד על 

טייסת המיראז'ים הראשונה. ב-1965, לאחר 
שנה בקורס פיקוד ומטה באנגליה, עובר ג'ו 
למטה חיל-האוויר ומקים את ענף בטיחות 

טיסה. פסגת שירותו הצבאי של אל"ם ג'ו 
אלון היתה בין השנים 1970-1966 עם הקמת 
בסיס חיל-האוויר "חצרים" שבנגב והפיקוד 
עליו. בתפקידו זה יצר קשרים חמים עם בני 

השבטים הבדואים ומנהיגיהם. 

ב-1970 מונה ג׳ו לנספח אווירי בשגרירות 
ישראל בוושינגטון. בתפקידו כדיפלומט, 

בין שאר תפקידיו ופעילותו כאיש צבא, הוא 
הרצה בפני בני-נוער יהודים על ההיסטוריה 

האישית שלו, על חשיבותה של מדינת 
ישראל כבית ועל ציונות.

ב-1 ביולי 1973, כחודש לפני סיום תפקידו 
נרצח ג'ו ביריות בפתח ביתו במרילנד, 

ארצות-הברית. סיבת הרצח, מניעיו 
ומבצעיו טרם נתגלו. 
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תחריר אלזבידי,  تحرير الزبيدي, 2019

אוצרת: ליאת יהודה 


