
دليل السياحـة البدوية في رهط
מדריך התיירות הבדואית ברהט

מרכז קהילתי רהט

החוויה הבדואית בנגב



רהט היא העיר השנייה בגודלה בנגב אחרי העיר באר שבע, עם כמות 

תושבים שעומדת כיום על 70,000 איש, שרובם ככולם הינם ערבים-

בדואים-מוסלמים. ברהט מבקרים כל יום מאות יהודים ובמהלך סוף השבוע 

התיירות והמסחר של מבקרים מבחוץ גדלה במיוחד. אנו מקבלים בברכה 

ביקורים של אורחים מבחוץ ושמחים להציע שפע של מסעדות, חנויות, 

בתי קפה, בתי מאפה טובים ואוכל בדואי אותנטי. רהט כעיר המוסלמית 

הגדולה בארץ שומרת על מסורת ודת ובמקביל פותחת בשמחה את 

שעריה לאורחים מהארץ ומחו’’ל.

בברכה,

מר פאיז אבו סהיבן

ראש עיריית רהט

كلمة رئيس البلدية
דבר ראש העיר



התיירות בחברה הבדואית בנגב מקודמת בשנים האחרונות באמצעות תוכנית 

סדורה ומותג ”קסם המדבר – החוויה הבדואית בנגב“, ומהווה צוהר לחוויה 

תרבותית וקולינרית ייחודית. קסם המדבר הינו מוצר חוויתי וקסום עשיר 

בריחות טעמים וצבעים, מתפרש על פני המרחבים השונים בישובי הבדואים 

בנגב ובמדבר ומאפשר רבדים רבים של אטרקציות, סיפורים והשראה. 

אנו שמחים להיות שותפים לבניית המוצר הייחודי של של לילות רמאדן 

ברהט ולהביא בפניכם את חוברת התיירות של רהט, אשר מהווה מנוף 

מרכזי לתעסוקת נשים, מייצרת גאווה מקומית ואיזורית ומושתתת על 

עקרונות של קבלת פנים וקבלת האחר. אנו מאמינים כי באמצעות 

פיתוח כלכלי, חברתי ובכלל זה פיתוח תיירות מקומית אנו מאפשרים את 

מימוש מלוא הפוטנציאל האנושי, החברתי והכלכלי הגלום בנגב למען 

כלל החברה הישראלית.

אהלן וסהלן

كلمات افتتاحية
דברי פתיחה
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 חברי וועדת היגוי מותג קסם המדבר )לפי סדר א”ב(:
שי דותן, אריאל למדני, יריב מן, טלי סטרץ, שירן עדי קלר

שותפים למדריך תיירות רהט: 
פואד אל זיידנה, מנהל מתנס רהט; מחמוד אל עמור, מנהל החברה הכלכלית רהט

מנהלת פרוייקט תיירות בדואית - קסם המדבר: ירונה בן שלום ריצ'רדסון
הפקה וכתיבה: קרן דול, איוב אבו מדיגם

צילומים )לפי סדר א"ב(: 
אור אלכסנברג, מישל אמזלג, ירונה בן שלום ריצ'רדסון, דניאל ברסלו, קרלוס ברסלו, 

יורם הדר, יפעת ירושלמי, ניר שמול, סאלי פטל, ג׳ו אלון - המוזיאון לתרבות הבדואים, 
פוניה סושיאל גרוב, יח"צ: צבי תקשורת





ــط היא עיר במחוז הדרום בישראל, 12 קילומטרים  רַהט בערבית: ره

צפונית לבאר שבע, בסמוך ליישוב להבים ולקיבוץ משמר הנגב.

העיר הוקמה בשנת 1972 ושטח השיפוט שלה הוא 19,586 דונם. רהט היא 

היישוב הבדואי הגדול ביותר בישראל והעיר הבדואית היחידה בישראל. 

העיר הוקמה במסגרת תוכנית ממשלתית להקמת ישובי קבע לאוכלוסייה 

הבדואית בנגב, כארבע שנים לאחר הקמת היישוב הראשון תל שבע. מאז 

הקמתה ועד שנת 1980 הייתה תחת מועצה אזורית בני שמעון. בין השנים 

1980 - 1989 נוהלה על ידי מועצה עצמאית, ללא תלות במועצה אזורית 

בני שמעון ובשנת 1989 היא הוכרה כמועצה מקומית. ארבע שנים לאחר 

מכן הוכרה כעיר. ראש העיר המכהן הוא מר פאיז אבו סהיבן. לפי נתוני 

עיריית רהט, נכון לשנת 2019 מתגוררים ברהט מעל 70,000 תושבים. 

האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 3.0%. אחוז הזכאים לתעודת 

בגרות מבין תלמידי כיתות י”ב בשנת תשע”ג - 46.4%. השכר החודשי 

הממוצע של שכיר בשנת 2012 היה 6,647 ₪ )ממוצע ארצי: 8,018 ₪( 

צפיפות האוכלוסין היא של 3,085 תושבים לקמ”ר, כאשר העיר מדורגת 

2 מתוך 10, בדירוג החברתי-כלכלי. רמת האבטלה במגזר הבדואי בדרך 

כלל גבוהה מאוד. לתושבי רהט יש מספר אופציות תעסוקתיות באזור, 

בהן עבודה במפעלים ועסקים באזורי-תעשייה ברהט )עידן הנגב(, בחורה 

ובבאר-שבע. עם שדרוג מערכת התחבורה הציבורית, עולה הנגישות 

לאזורים יותר מרוחקים, דבר המאפשר לתושבי רהט לעבוד וללמוד גם 

במרכז הארץ. ברהט כ-25 בתי ספר בהם לומדים כ-18,000 תלמידים. 

הממוצע הגילאי ברהט הינו צעיר ובעיר פועל מתנ”ס המפעיל חוגים שונים.

לפרטים נוספים על העיר רהט, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט:

www.rahat-muni.com

مدينة رهطהעיר רהט

5



מורי דרך ומדריכים מקומים

אלהאם אלכמלאת
מדריכת סיורים לקבוצות ברהט. הסיורים 
על טהרת נשים. להתארח בבתים של אמניות 
בדואיות ולהכיר עולמן הקסום, חוקי תעסוקת 
נשים בדואיות, תופעת ריבוי הנשים הבדואית ועוד.

טלפון: 052-4838983
elhemalkamlat@walla.co.il

לטייל עם סאלם
מדריך מוסמך ומוכר על ידי משרד התיירות
הכירו את התרבות הבדואית מקרוב, פגשו 
אנשים מרתקים והבינו את האתגרים הטמונים 

בחיי המדבר.

טלפון: 050-6241570
salemabusiam.co.il

salem.as47@gmail.com
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החוויה הבדואית ברהט

״רהט היא אחת מההפתעות התיירותיות הגדולות שלי 
בשנתיים האחרונות. היא צבעונית, מסקרנת, מרתקת 

ונשותיה פורצות דרך ומארחות במאור פנים”.
אריאלה אפללו, עיתונאית, יועצת תיירות ומפיקת סיורי קונספט



מורי דרך ומדריכים מקומים

לילא אלהוזייל
ניתן לקבל הרצאות על מעמד האישה הבדואית 
והתמורות שהחברה, האישה והעיר רהט עוברת.

טלפון: 054-2062474
 Loly2850@gmail.com

אלכמלאת מאגד ) אבו בלאל(
מדריך קבוצות וסיורים בתוך העיר רהט. הסבר 
רחב על תולדות העיר והמורכבות שלה. הסבר 
על הקהילה אפרו בדואים וביקורים אצל הבתים 

של הנשים השחורות בשכונות ברהט.

טלפון: 050-7536064
majedams@yahoo.co.il

אחלם אבו ג’עפר
מדריכה מקומית מספרת על מעבר המודרניזציה 
של רהט, הרכב החיים המשפחתי והחמולות, 
תופעת ריבוי נשים, תעסוקת הנשים הבדואיות 

ואת סיפורה האישי והמיוחד.

טלפון: 050-641626
dreams4ahlam@gmail.com
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من عبق التراث البدوي



מורי דרך ומדריכים מקומים

“רהט עיר שאוהבת לארח
וברמדאן זו חוויה אחרת”

פואד זיידנה, מנהל מתנ”ס רהט

אסלאם אלקרנאווי
איסלאם היא רכזת התיירות של עמותת “השחר 
החדש” ברהט. תוכלו להזמין סיורים מודרכים 
בעיר רהט למשפחות וקבוצות. הסבר על התרבות 
הבדואית וסיור בעיר הכולל טעימות מן המסורת 

והאוכל הבדואי האותנטי.

טלפון: 053-2800961

טלאל אלקרינאוי
וארוחות  והרצאות, אירוח  סיורים מודרכים 

ולמשפחות. לקבוצות 
אטרקציה במסוק מעל שמי רהט והאיזור.

טלפון: 052-3000279
talal.alkrnawi@gmail.com
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החוויה הבדואית ברהט

צילום: ניר שמול



אירוח ביתי, וסדנאות וקולינריה

ג’מלאת - מוצרים טבעיים
רקיחה ומכירה של קרמים ומוצרי טיפוח טבעיים 

על בסיס צמחים ותבלינים,
אירוח ביתי וארוחות לקבוצות.

סדנא להקמת מוצרי קוסמטיקה טבעיים.

טלפון: 054-3912896

חסניה בן ברי
אירוח בדואי ומכירת מוצרים אותנטיים.

בגדים אותנטיים ומוצרי נוי רקומים.
סדנאת רקמה ותפירה.

טלפון: 050-4758947

ג’ולייט בדר
מדריכת סיורים בעיר, אירוח קבוצות וסדנאות 
להכנת חמוצים ביתיים מגוונים, סדנאות אוכל 

והכנת קאטייף מסורתי.

טלפון: 053-2319703
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من عبق التراث البدوي



אירוח ביתי, וסדנאות וקולינריה

“במרחק של פחות משעה מתל אביב אפשר 
למצוא כפר אותנטי בתוך עיר גדולה - ולחוות 
חוויה קולינרית ותרבותית ייחודית מסבירת פנים 

ומעוררת השראה“. 
ירונה ריצרדסון, פרוייקטרית תיירות בדואית

האלה אבו סיאם
סדנת הכנת עלי גפן ממולאים וקייטרינג לכל 

אירוע, אירוח בדואי.

טלפון: 050-3323245

סבריה וסאלח אבו געפר
סדנא להכנת מקלובה בדואית ומעמול מסורתי 

ממולא תמרים, אירוח ואוכל גורמה בדואי.

טלפון: 050-8940498
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החוויה הבדואית ברהט



אירוח ביתי, וסדנאות וקולינריה

אירוח ביתי אצל נידאל שורבג׳י
קבלת ארוחות וניתן לקנות שטיחים בדואים 

אותנטיים.

טלפון: 054-4591624

תמר והל
מגרוטה, מעמול, מעמול מצרי, אפרופו תמרים 
ממולאים, כדורי קוקוס עם תמרים, מברושה, 

חולבה, קטאיף, אירוח בדואי.

טלפון: 054-2510150

דוניא אלקרנאוי
אירוח בדואי, ארוחות לקבוצות, 

הסבר על העיר רהט.

טלפון: 053-8240633
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من عبق التراث البدوي



אירוח ביתי, וסדנאות וקולינריה

סאמיה אלשורבג’י
לפני  רק  אך  לבשל,  אהבה  תמיד  סאמיה 
שנתיים החליטה לעזוב את עבודתה כמנקה 
ולעשות הסבת מקצוע לבישול. היא מכינה 
בביתה חמוצים ואוכל בדואי לפי הזמנה, כמו 

מקלובה, עלי גפן ועוגיות.

טלפון: 054-5507006

חמוצים אם אלסוס
הכנת אוכל בדואי ביתי, חמוצים ביתיים, פיתה 

בדואית וממתקים.

טלפון: 054-5507006
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החוויה הבדואית ברהט

“הטיפ שלי למבקרים ברהט
הוא להסתובב בעיר להרגיש בטוח

ולשוחח עם האנשים לבקר ולסייר בשוק”
מחמוד אלעמור, מנכל החברה הכלכלית



אירוח ביתי, וסדנאות וקולינריה

שייח’ חסאן אבו עליון
מסורתי  בדואי  אירוח  באוהל  מארח  חסאן 
קבוצות ומשפחות. ישנה אפשרות להזמנת 
ארוחה אותנטית בהזמנה מראש, קפה, תה, 
ואפייה מסורתית על הסאג’ הבדואי. ניתן להזמין 
הרצאות להיכרות עם החברה הבדואית ולשמוע 

את סיפורו האישי. 

טלפון: 052-4054156

צילום: ניר שמול

אוהל וורדה
בואו להנות מקפה בדואי ולשמוע סיפורים על 
המורשת הבדואית העתיקה, אירוח קבוצות, 
משפחות ומטיילים, פיתות בדואיות ישר מהסאג‘ 
וארוחה בדואית, תוכלו לשמוע על סגולות חלב 
הנאקות וגם לרכוש מוצרי קוסמטיקה מחלב 

נאקות.

טלפון: 050-66241640

من عبق التراث البدوي



“אל תתביישו! פנו אל התושבים, תקשרו איתם 
ובנו שיח, התעניינו, שאלו ושתפו- כך תגלו 
פנים  ומסבירי  שמדובר במארחים חמימים 
שכמהים להנגיש את תרבותם ויצירתם לעולם”
אורלי גנוסר, עיתונאית גלובס ומייסדת אתר
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החוויה הבדואית ברהט
אטרקציות מקומיות, עמותות ואירוח בדואי

עמותת השחר החדש
סיורים חברתיים להיכרות עם החברה הבדואית, 

הנוער ברהט, פרויקטים חברתיים וכלכליים,
וה“חצר האחורית” של רהט

טלפון: 052-8655737
www.anewdawninthenegev.org

עמותת צעד קדימה
עמותה לקידום החינוך והעצמת קהילות 

שונות בחברה הבדואית, העמותה מקבלת 
קבוצות מבקרים.

טלפון: 050-7536064 
www.step4rahat.com



“בעולם התיירות עולה השלם על סך חלקיו; שיתוף פעולה, פרגון 
ועזרה הדדית בין המארחים ונותני השירותים ברהט משפרים 
ומעשירים את חוויות האורחים, מעצימים ומגבירים את הפעילות 

התיירותית. רק ביחד אפשר להצליח!”
גילי טופר, מנהלת פרוייקט חממות משרד התיירות, בחברת אביב ייעוץ עסקי
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אטרקציות מקומיות, עמותות ואירוח בדואי

من عبق التراث البدوي

מתנ”ס רהט
המתנס שואף להוביל ולפתח את הקהיליה תוך 
מתן הזדמנויות לרווחה ושגשוג התושבים ופיתוח 
מנהיגות צעירה, ניתן לתאם סיורים, מופעים, 

סדנת ריקודי דבקה.

טלפון: 08-9910504

עמותת אבנא חארתנא )בני השכונה(
אוהל אירוח בדואי אותנטי שבו תוכלו להכיר את 

חסן אבו גיליין, קבלת קבוצות ואוכל מסורתי.

טלפון: 052-4054156



רמאדן מעולם לא היה מעניין כל כך וקרוב 
כל כך - בואו לרהט ותיהנו מחוויה משכילה, 

מרגשת ומעניינת” 
ד”ר שחר שילה, מנהל תיירות הר הנגב ורכז עתודה ניהולית 
וקשרי ענף – המחלקה לניהול מלונאות ותיירות – אונ’ בן גוריון
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החוויה הבדואית ברהט
אטרקציות מקומיות, עמותות ואירוח בדואי

מרכז מבקרים – בית הבד רהט
סיור והסבר על תהליך הכנת שמן זית, באמצעים 

מודרניים.
פעיל בחודשים אוקטובר - דצמבר.

טלפון: 054-7569243

ארמון השייח - סלמאן אלהוזייל 
הבניין הראשון שנבנה בצפון הנגב, בשנת 1900, 

אירוח קבוצות, הרצאה היסטורית.

טלפון: 053-5286067



אטרקציות מקומיות, עמותות ואירוח בדואי

من عبق التراث البدوي

חוות וודחאן
בחווה תמצאו אוהל אירוח עם תפריט של אוכל 

בדואי, מבחר של גבינות ושמן למכירה.
פעיל בסופי שבוע וחגי ישראל.

טלפון: 050-8848643

עמותת נשות רהט
נוסדה על ידי סבחה אבו גאנם. העמותה מובילה 

את קידום מעמד האישה  בחברה הבדואית.
סיפורה האישי של האישה הבדואית.

טלפון: 050-7487884



الفن البدويאמנות בדואית
אומנות בדואית מקומית

מחמוד אבו גאנם - אמן זכוכית
הגילאים,  לכל  מותאמות  סדנאות   העברת 

עבודות יד ייחודיות למכירה.

טלפון: 054-2001889

יוסוף אבו מדיעם
ציורים בדואים, כתב ערבי אמנותי, סדנאות 

מותאמות.

טלפון: 052-5240447

אום ריחאן - אמנות ממוחזרת
מכירת מוצרים עבודת יד אותנטיים.

טלפון: 054-6042428

עידה קליוואת - אמנות ממוחזרת
עבודות יד אותנטיות.

טלפון: 054-9944582



עיריית רהט
www.rahat-muni.com | info.rahat-muni.com | 08-9914811

מתנ”ס רהט
foad@matnasim.org.il | www.rahat.matnasim.org | 08-9910504

 חברה כלכלית רהט 
Mahmudam@hotmail.com | 08-9118172

עידן הנגב – פארק התעסוקה
anat@bns.org.il | www.idnh.co.il | 073-2572106
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מספרי טלפון חשובים



 קסם המדבר
kesem-hamidbar.co.il :קסם המדבר

www.gonegev.co.il :אתר גו נגב
bedo.tourism@gmail.com :לפרטים נוספים

أهاًل وسهاًل - بتشرفنا زيارتكم لرهط
אהלן וסהלן – נשמח לראותכם ברהט! 
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