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الديوان وصالة االجتماعات                                                                                   

ي ومنتجاته
قطيع الموا�ش

زراعة بدوية

شمال سيناء

جمل الزفاف

ي سيناء
صيد االأسماك �ف

ي سيناء
أدوات يومية �ف

سيناء، ومهام النساء

ق�ب الشيخ

المجلس

ي سيناء
آالت موسيقية �ف

نموذج خيمة تقليدية )مع قصة(

ة صاالت المعارض المتغ�ي

كنصول النسيج\التطريز

غرفة عرض

مجسم

ألعاب تقليدية

ورة االنتقال فيلم عن س�ي

أحجبة جلب الحظ

ي تقليدي طب شع�ب
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للحجز  
يمكن للعائالت والمجموعات تنسيق مواعيد زيارة للمتحف، 
الخيمة،  ي 

�ف استضافة  ثقافية،  حوارات  إرشادية،  جوالت 
وندوات – مع السيدة فريدا مينتس 

هاتف: 08-9913394 ,052-648-42-85
office@Joealon.org.il : ي

و�ف بريد الك�ت

أيام العمل: االأحد-الخميس
ف الساعات: 15:00-9:00 ب�ي

قاعة ح�ت 140 شخًصا

مدرج خارجي -ح�ت 80 شخًصا

خيمة "إبراهيم"- ح�ت 120 شخًصا

״خيمة 
إبراهيم״
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مدخل 
المتحف

مكاتب المتحف

موقف 
للدراجات

استقبال
موقف

طاوالت لتناول 
وجبة خفيفة

ي 
يقع المتحف البدوي الثقا�ف

ّه غابة الهف، أرض  ف ي قلب مت�ف
�ف

الحقول المفتوحة والغابات 
وكروم العنب، وأرض االآثار 
ي شمال 

والمناظر الطبيعية �ف
ي جميع أنحاء 

النقب. ستجدون �ف
المنطقة زوايا جميلة والعديد من 
ّه وخوض التجارب.  ف الخيارات للت�ف

مواقع طبيعية وثقافة ومسارات 
للدراجات والمزيد.

خريطة المتحف  

ورشات تعليمية، تجربة، وتعارف مع قيم الثقافة البدوية:

فن تعقب الأثر البدوي

ي "خيمة إبراهيم"، حيث سيسمع الزوار عن الحياة 
جولة تشمل زيارة المتحف والضيافة �ف

كها آثار االأقدام  ي ت�ت
ي البادية وسيخرجون مع مرشد بدوي لقراءة واستكشاف االأدلة ال�ت

�ف

ي المنطقة.
�ف

ة( ي المجتمع البدوي )جولة \محا�ف
عن مكانة المرأة �ف

ي اللقية: وهو مصنع صغ�ي 
ستشمل الجولة زيارة لمتحف الثقافة البدوية ولـ " تطريز البادية" �ف

وع  زاق من عملهن و كسب دعٍم متبادِل. إنّه م�ش يصنع أنسجة تقليدية ويمكن النساء من االس�ت
ف مكانة المرأة داخل المجتمع البدوي، اىل  ف تمك�ي حديث وفريد من نوعه يجمع الأول مرة ب�ي

اث والنماذج القبلية الأعمال يدوية أصيلة. إىل جانب الجولة )أو بداًل  جانب المحافظة عىل ال�ت
ي المجتمع البدوي. 

ي طرأت عىل مكانة المرأة �ف
ات ال�ت ة عن التغي�ي منها( يمكن إقامة محا�ف

ي بلدة رهط البدوية
ي المتحف و�ف

كة �ف جولة مش�ت

ات  سنتعرف عىل المدينة من نقاط اهتمام مختلفة. سنسمع عن المجتمع البدوي وعن التغي�ي
بية، التعليم والعمل. ي قضايا ال�ت

ة، �ف ي طرأت عىل المجتمع البدوي خالل السنوات االأخ�ي
ال�ت

"مقهى جو" )ورشات لمجموعات من الطالب والعائالت(

ي المتحف لضيافة بدوية تقليدية، وورشة لتحض�ي 
ندعوكم إىل "خيمة إبراهيم" الموجودة �ف

القهوة. سنطحن القهوة بواسطة المطحنة التقليدية، سنحتسي قهوة عودة، وسنستمع إىل 
ي الورشة.

ي تعلم صنعها �ف
ك سيأخذ معه القهوة ال�ت قصصه. كل مش�ت

ف البدوي عىل الصاج ورشة لتحض�ي الخ�ب

 . ف ف التقليدي، المعطر والطازج والمتبل بزيت الزيتون والزع�ت المحلي�ي سنح�ف وجبة من الخ�ب
صحة و عافية.
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، وهما  ف
ّ ة׳ مجموعة أعمال منفردة لفنان�ي يقدم المعرض ׳كميونة/عش�ي

ي ومو� العطاونة. ينصب ُجّل اهتمام كل فنان/ة عىل مجموعة 
أدفا كر�ف

اجتماعّية-اقتصاديّة مختلفة، كأنها عائلة موسعة يرتبط/ترتبط بها من خالل 
صلة دم أو عالقة تمت المبادرة إليها. يتناول بحث مو� العطاونة )الذي 
ي 

ة البدويّة ال�ت ي بيتسيلئيل( العش�ي
بدأه أثناء دراسته التصميم المعماري �ف

ي بلدة حورة. توثق 
تجمع أفراد عائلته عند استعدادهم الإحياء حفلة زفاف �ف

ي عن طريق التصوير وفيما بعد عن طريق الرسم الواقعي، 
الفنانة أدفا كر�ف

ي الجنوب.
ي خيمة بدوية �ف

مجموعة كوليكتيف تنتمي إليها، أثناء استضافتها �ف

ز  ي تمثل كل واحدة منها عائلة مختلفة، ي�ب
ي االأعمال مًعا، وال�ت

وضع سلسل�ت
ف مواقف عائلية متشابهة  . ترصد كلتا السلسلت�ي ف ف العائلت�ي أوجه الشبه ب�ي

ف فيها. عىل الرغم من أوجه الشبه، فإن كل عائلة موسعة تخرج من  والمشارك�ي
ي 

زمنها القديم / العتيق وتطبق ما هو تقليدي وقبىلي بطريقة مختلفة قلياًل �ف
هذا الزمن.

קומונהחמולה
أدفا كارني, لقب ثان, 2021-2020

بية بحسبها.  نسان، كل انسان، هي قيمة يجب ال�ت محبة الإ
المركز التثقيفي  المحىلي عىل اسم طيار سالح الجو االإرسائيىلي يحتوي عىل 

متحف ثقافة البدو الذي يثبت أهمية هذه القيمة.

"خيمة إبراهيم":

الكولينيل الراحل جو ألون 

تأسس متحف الثقافة البدوية عام 1980 من أجل تصوير نمط الحياة 

ي تعود أصولها اىل منطقة النقب وسيناء. 
ة ال�ت ف والثقافة البدوية المم�ي

ام  ف ة، من منطلق االل�ت ي السنوات االأخ�ي
توسعت رؤية المتحف �ف

ي المجتمع البدوي. 
ورة االنتقال الحاصلة �ف ي بمرافقة س�ي

االأخال�ت

ي بلدات ثابتة لم 
ورة االنتقال من حياة الرحل إىل االستقرار �ف س�ي

ي 
ورة التغي�ي الحاصلة �ف ي س�ي

تكتمل ، وهي تمثل نقطة تحول مهمة �ف

المجتمع البدوي. أصبحت طريقة الحياة القديمة ماضًيا واستبدلت 

ي وحديث له خصائص اجتماعية واقتصادية  بأسلوب حياة ح�ف

ات إىل التخىلي عن الثقافة المادية  جديدة. وقد أدت هذه التغي�ي

نتاج  ي ترمز إىل نمط حياة نشط وطويل  االأمد من االإ
للمجتمع ال�ت

ي منطقة النقب والمناطق المجاورة لها. 
ف �ف واالستخدام  التاريخي�ي

أنشطة مثل البحث والتجميع ورسد القصص عن االأغراض القديمة - 

ورية للحفاظ عىل الذاكرة الجماعية للمجتمع وهويته الفريدة. �ف

ي قلب 
ي الوقت نفسه، نسعى لتعزيز حضور المجتمع البدوي �ف

�ف

ف للتعايش والتحاور. لكن من  الجمهور االإرسائيىلي وتهيئة المجتمع�ي

ي الخطاب هي هي ״لغة االأم״ 
الطبيعي أن تكون اللغة المستخدمة �ف

ي لغة الفن )بأشكاله 
للثقافة المادية البدوية، لغة زخرفاتها. نرى �ف

المتعددة( منصة مناسبة لتأسيس منطقة تواصل ومناقشة للقضايا 

ف )البدوي واليهودي(. نؤمن بقوة  ف من المجتمع�ي كة للفنان�ي المش�ت

ي لخلق لحظات عميقة تتوج 
ف الثقا�ف الروح الثقافية والحوار ما ب�ي

ف المجتمعات. ف الناس، وب�ي لهام للتواصل ب�ي بالتحرر واالإ

ي المتحف أغراًضا تمثل 
سنكتشف من خالل الجولة �ف

أسلوب الحياة البدوي التقليدي. سوف نتعرف عىل 

ي الزوال ونسمع عن جذورها وعاداتها 
ثقافة آخذة �ف

ات  . سوف نتعلم ونتعرف عىل التغي�ي ي
ي الما�ف

�ف

ي تطرأ عىل حياة المجتمع البدوي اليوم و عن 
ال�ت

االنتقال من حياة الرحل إىل حياة مستقرة. تشمل 

ح  ي خيمة بدوية تقليدية حيث سي�ش
قامة �ف الزيارة االإ

المرشد عن عملية تحض�ي القهوة ويتحدث عن عادات 

ي تعد جزًءا ال يتجزأ من التقاليد البدوية 
الضيافة ال�ت

ي النقب. 
للحياة �ف

  جولت المتحف مناسبة لجميع الأعمار، من 

سّن الروضة، ووصوًل إىل سن طالب المدارس 

ف بالثقافة، مجموعات،  والثانويات، المهتم�ي

هم.  ف وغ�ي المسن�ي

  يمكن زيارة المتحف بشكل مستقل.

  بالنسبة للمجموعات، من المفضل تنسيق جولة 

مع مرشد.

ف حارود. كانت والدته تقال ووالده  ي ع�ي
ولد �ف

ي االألمانية( 
ي التشيكية( أو فريدل )�ف

ويديتسالف )�ف
ف ، وولد لهما فيها  من أوائل من وصلوا إىل فلسط�ي
ابنان : دافيد وجو. نتيجة خيبة أملهم من التجربة 
ي لم تكن شيوعيًة بما فيه 

اكية الكيبوتسية ال�ت ش�ت االإ
ي 

نو، �ف ة اىل مدينة ب�ي الكفاية، عادت العائلة الصغ�ي
تشيكوسلوفاكيا. عند اندالع الحرب العالمية الثانية، 

ة من عمره، مع شقيقه  ي العارسش
أرسل جو عندما كان �ف

ي الـ 14 من عمره، عن طريق حملة 
دافيد الذي كان �ف

ي نظمت من قبل الس�ي نيكوالس 
بعثة االأطفال ال�ت

ا. هناك تم تبنيه  ي قطار من براغ إىل إنجل�ت
فينتون �ف

ي دافيدسون، مسيحيون بدون 
من قبل جورج وجي�ف

أطفال. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عاد إىل 
تشيكوسلوفاكيا للبحث عن والديه، وهناك تبينت له 

ي غيتو ترزين، وُقتال 
الحقيقة المرة، أّن والديه ُسجنا �ف

ي أوشفيتس.
�ف

قرر جو الشاب تعلم مهنة الصياغة. تعرف 
ل )مروم الحًقا( وذهب معه  ف صدفًة  عىل هوغو م�ي

ي للخدمة  نامج الشبا�ب اىل اختبارات االلتحاق بال�ب
ي 

ي تشيكوسلوفاكيا. �ف
ي السالح الجوي �ف

العسكرية �ف
ي تشيكوسلوفاكيا، 

ان �ف سنة 1948 بدأ بتعّلم دورة ط�ي
ي شهر نوفم�ب من السنة ذاتها.

وأنهاها �ف

ي 
ف الخيمة البدوية قيمة إكرام الضيف ال�ت

ّ يمثل ح�ي

ف  أبناء إبراهيم - إبراهيم عليه السالم الذي دعا  تم�ي

ثالثة "غرباء" إىل خيمته. أعيد بناء خيمة إبراهيم، 

، وهي  الواقعة بجوار المتحف، مؤخًرا وفًقا للمعاي�ي

تعد جزءا ال يتجزأ من جولة التعرف عىل الثقافة 

ي المتحف. الخيمة مستوحاة من خيمة 
البدوية �ف

تقليدية مصنوعة من شعر الماعز المنسوج.  إنّها 

واسعة ومقّسمة إىل جزأين حسب التقاليد البدوية: 

"الصالة" / "الديوان" هو الجزء الستقبال الجمهور 

الذي يجلس فيه الضيوف، ويستخدم للضيافة 

ي 
رشاد عن مع�ف الضيافة البدوية. أما الجزء الثا�ف واالإ

ي الخيمة، 
ي تعيش �ف

"المحرام" فهو ملك للعائلة ال�ت

كما نستخدمه نحن المضيفون لالأنشطة المرافقة 

ي ساعات 
للجوالت، ويمكن استئجار الخيمة لالأنشطة �ف

الع� والمساء بتنسيق مسبق. بجوار الخيمة توجد 

قة تطل عىل الحرش، أجل،  ساحة مفتوحة وم�ش

يوجد توصيل بالكهرباء.

ي عام 1949 هاجر إىل إرسائيل والتحق بسالح 
�ف

ان متقدمة  الجو االإرسائيىلي الحديث. بدأ بدورة ط�ي
ي سنة 1953 – أصبح طياًرا ناجًحا 

ف و�ف ك�ي ي س�ي
�ف

ي سن الـ  25 تعرف إىل ديبورا من عائلة 
ًا ؛ �ف ف ّ ومتم�ي

ي ب�أ السبع ، وأسس 
ي كانت ممرضة �ف

كرط، وال�ت

ي 1 يوليو 1973، أي قبل شهر تقريبا من إنهاء 
�ف

ي الواليات المتحدة ، ُقتل جو بالرصاص 
وظيفته �ف

ي تشيفي تشيس ، ولم يتم 
له �ف ف عند مدخل م�ف

اكتشاف سبب القتل ودوافعه. توفيت دبورا الراحلة، 
ي 1995.

جراء إصابتها بمرض ال�طان �ف

معها عائلة . قامت عائلة ألون، مع بناتها الثالث 
)داليا، ياعيل، وراحيل( بالتنقل داخل إرسائيل عىل 
ي رمات دافيد 

حسب احتياجات وظيفة جو. خدم �ف
ف عام 1960 قائدا للقاعدة الجوية. كان  وحاصور، وع�ي

آخر منصب شغله قيادة القاعدة الجوية لطائرات 
ي عام 

. �ف اج االأوىل لجيش الدفاع االإرسائيىلي الم�ي
1965، بعد عام من دورة القيادة واالأركان، انتقل جو 
ان.  إىل  السالح الجوي وأقام فرع أمن وسالمة الط�ي

الخدمة العسكرية للراحل جو ألون بلغت أوجها 
ي السنوات 1966- 1970 مع تأسيس القاعدة الجوية 

�ف
ي النقب وقيادتها. من خالل منصبه 

ي حاصور �ف
�ف

قام بإنشاء عالقات حارّة مع أبناء القبائل البدوية 
وقياداتها.

ف جو ملحًقا جويًا لسفارة  ي عام 1970 تم تعي�ي
�ف

ي واشنطن. خالل هذه السنوات الثالث، 
إرسائيل �ف

، وأنشطته االأخرى  ومن خالل منصبه كدبلوما�ي
ات للشباب اليهودي  كرجل عسكري ، ألقى محا�ف
حول تاريخه الشخصي ، وعن أهمية دولة إرسائيل 

كوطن وعن الصهيونية.

وسهًلأهًل


