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 רשימת פרויקטים בחממה ליזמות יהודית-בדואית והמודל לשכנות טובה ירוחם-רח'מה 

פרויקטים ואירועים   מקדמותעתיד במידבר ם "מרקם אזורי" ועמותת ירוח תושביקבוצת בשנים האחרונות 

אנו משתפים פעולה  ". בדואית ולשכנות טובה -חממה ליזמות יהודיתהמשותפים ליהודים ובדואים במסגרת "

מועצה אזורית נווה מדבר האחראית על שירותי חינוך ורווחה לתושבי רח'מה ועם מועצה מקומית ירוחם,   עם

   : כדלהלן פרויקטים  25בחממה מעל אשר רבים מתושבי רח'מה מתגוררים בתוך שטח השיפוט שלה.  

 : פעילות משותפת של בדואים ויהודים .א

  2018לפברואר  26-את הרשת בושתיל השיקו   "מרקם אזורי"עתיד במידבר,  – רשת שכנות טובה בנגב  •

שכנות  קבוצת "ועוד התארגנויות אזרחיות וארגונים:   מוכרים בנגב-המועצה לכפרים הלא ו ובהמשך הצטרפ

בבסיס הפרויקט האמונה בהצמחת שינוי  . קיום-בערד, עמותת קשת במצפה רמון והפורום לדו   "טובה

מציאות בשטח.  את ה חלטות ולשנות מדיניות ו ובכוחם של אזרחים להשפיע על מקבלי ה "מלמטה" 

ישובים יהודים ובדואים שכנים בנגב:  לעוד   רח'מההמודל שהתפתח בירוחם ובבמסגרת הרשת, מופץ 

ראס   ונחל יעלים;  בקעת קנאים, פורעה-אל ועבדה; ערד, תל ערד,   , נחל חווהמצפה רמון וואדי אריכא 

מנגנונים ומרחבים למפגש, הכרות   אכפתיים, יוצרים  ילים חברתיים ותושביםועוד. פע   ;דימונה ג'רבה ו

מקומיות וארגוני מגזר שלישי  הרשויות ה שיתוףובניית שיתופי פעולה ופרויקטים משותפים, לפעמים תוך 

שתי האוכלוסיות, תוך   ל ש: שיפור המצב ביישובים הבדואים ואיכות החיים של הרשת  נוספים. המטרה

ובניית תשתית איתנה וארוכת טווח   , ההדדית בין יהודים ובדואיםחיזוק הלכידות החברתית והערבות 

מתמקדים בקידום הכרות, תעסוקה, השכלה, בריאות,  . הפרויקטים המשותפים בנגב לשכנות טובה

נושאי רוחב ולחשוף את פעילות חברי הרשת  דון ב כנסים אזוריים כדי ל  5ארגנה תיירות ותשתיות. הרשת  

  2,000פעמים בשנה ללמידת עמיתים, הפקת לקחים, ועוד. מעל  4-6ים לציבור רחב; הפעילים מתכנס

עם פרוץ משבר הקורונה, השותפים  בפרויקטים שיזמו חברי הרשת.   2019/20מהלך  באיש/ה השתתפות  

כדי לספק מידע חיוני    ,ברשת שכנות טובה מילאו תפקידים מרכזיים, מול פיקוד העורף והמזגר השלישי 

 .  26.11-כנס מקוון מתוכנן ל . סגר זמן הואף משחקים לילדים ב ישובי הבדואים בנגב ביבערבית, מזון ומים 

ממוקמת בפאתי ירוחם,    – רח'מהלתושבי ירוחם ומרכז חקלאות עירונית משותפת    –חוות ההר הלבן  •

ותושבי ירוחם.   רח'מהקיום, אורח חיים בריא ומודעות סביבתית בקרב תושבי -חוות ההר הלבן מקדמת דו

מעניקה לשתי האוכלוסיות הזדמנות ללמוד כיצד לגדל ירקות באופן עצמי, להתחבר לטבע, ולהכיר   החווה

. המ.מ. ירוחם  ושת"פ  אחד את השני, וכך להתגבר על מחסומי הפחד והניכור ובמקומם לבנות אמון הדדי

שרד  שנים ממ   4-מכסה את עלויות המים ומסייעת בדרכים שונות, כולל גיוס תקציב ל, הקצתה שטח

  ופותחוראשונים עצי פרי וצל ניטעו    2018. בפברואר HATDהחקלאות. עתיד במידבר גייסה מענקים מקרן 

ליום פעילות קבוע   רח'מהמ 3-גני ילדים מירוחם ו   5 החלו להגיע 2018ערוגות לגידול ירקות. מספטמבר 

ומדים על שתילה/זריעה  ל. הילדים  שבוע בשנה"ל  מדי , )בדגם של "גן יער" המוכר למשרד החינוך( בטבע 

וגידול צמחים, קיימות, תזונה בריאה ובישול בריא )בשיתוף עם משרד הבריאות(. כמו כן מתקיימים בחווה  

תכניות לקבוצות מבקרים בחווה    אירועים קהילתיים משותפים סביב חגים ופעילות אחה"צ למשפחות.

 בדואי.  -איות ודוגמאות של שת"פ יהודיוחושפות מלאכות מסורתיות בדו ומהנות  מספקות חוויות מלמדות 
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בשיתוף המ.מ. ירוחם, גייסנו   – הסביבה לשיקום   קורס חקלאות מקיימת המשלב ידע בדואי ומדעי •

כדי  המשלב ידע בדואי מסורתי עם מדע עכשווי של הקרן לשטחים פתוחים, תקציב לפרויקט מחקר ישומי 

 . בקורס ההכשרה ישתתפו בדואים ויהודים.  הרח'מ בהחקלאות רווחיות ושיפור קרקעות לקדם שיקום 

אחת לחודשיים, לסירוגין    נפגשו, נשים וילדות, רח'מהתושבות ירוחם ו  40-כ  – קבוצת נשים משותפת •

ארוחת  לל הכרות, עד תקופת הקורונה. כל מפגש כ  שנים 5-במשך כ ,  בבתי המשתתפות  ,רח'מה בירוחם וב

ודיון בדרכים למימושם ועדכונים  ליה, העלאת רעיונות שיחות על תרבות ומסורת, אקטוא ערב משותפת, 

סוכרת, אנמיה,  , נכונה גם נושאים הקשורים לבריאות )תזונה  שולבו אחרונות ה  תיים. בשנפרויקטים על 

 . )בשיתוף משרד הבריאות(  (רח'מהנושאים חשובים לאור שכיחותם ב  -קדחת מלטה 

 .  לתושבי ירוחםמדוברת   חוג ללימוד ערביתואים ולימוד עברית לגילאים שונים בקרב הבד – לימודי שפה •

  רח'מה עתיד במדבר עוסקת בתיירות קהילתית שנים רבות, ומסייעת בפיתוח תיירות ב  – תיירות משולבת  •

קיימים  היום . , קורסי הכשרה ומאמצי שיווק משותפיםרח'מהכולל הרחבת מעגל המעורבים מתושבי 

מוע על  באים ללון, לשואחד של גבר; מבקרים  ים של נשים שלושה אוהלי אירוח בדואיים, שני רח'מה ב

הליך השתלבותם בחברה הישראלית. עתיד במידבר  תהבדואים ב  אורחות החיים ועל האתגרים של

  ומביאים רח'מה אנו עובדים ביחד עם תושבי )לפני הקורונה(.  קבוצות בשנה  200אליהם מעל   הביאה

 .  וחם ובחוות ההר הלבן , ביררח'מהפעילויות תיירותיות למבקרים ב

בריא בעיר"( פועל חוג כדורגל לבנים מרח'מה. החוג  -בתקציב של משרד הבריאות )"אפשרי – כדורגל  •

חודשיים  אולם יפעל בתשפ"א בשיתוף "שער שוויון", המשלב טורנירים  , פעל בתש"פ דרך מתנ"ס ירוחם

 של בדואים, יהודים, נוצרים, דרוזים ועוד מכל רחבי המדינה.  

רכיבה בשטח מדי שבוע ופעם בחודש מקיימים רכיבה  בני רח'מה מדריך מקצועי מלמד  – ג אופנייםחו •

 משותפת עם ילדים מירוחם. מלבד כישורי רכיבה, החוג מלמד אחריות, משמעת עצמית ושותפות.   

בשיתוף המרכז לגיל הרך בירוחם, בו   – ב"טיפת חלב" ירוחם  ועידוד אוריינותספריית השאלה  •

ת תחנת "טיפת חלב" המשרתת לא רק את תושבי ירוחם אלא את הבדואים בכל האזור, גייסנו  ממוקמ

ספרים בערבית ובעברית המשמשים את האימהות והילדים באי המרכז. אנו מחפשים תקציב להעסיק  

 מנחה שתכשיר אימהות לעודד אוריינות בקרב ילדיהן.  

  2018ארה"ב בישראל, התקיים במהלך יולי בחסות השגרירות של   ARTOLUTION – פרויקט ארטולשן •

בהנחיית האמנים  מ' אורך(   25), אשר יצרו ציור קיר ענק רח'מה צעירים מ 15-צעירים מירוחם ו 15עם 

אמנים ישראלים, ערבים ויהודים, בבית עתיד במידבר.    12האמריקאים מקס פרידר וג'ואל ברגנר ועוד 

 . עתיד במידברבית של  הצפוני על הקיר , חצי שני  רח'מההציור חולק לשניים: חצי נתלה בגן הילדים ב

 פעילות שמתארגנת במשותף )יהודים ובדואים(, עבור התושבים הבדואים:   .ב

 השכלה:  חינוך ו (1)



                 

   08-6585484, )ט( 8055120, ירוחם  220(, ת.ד.580180883עמותת עתיד במידבר )ע.ר.  
 www.bamidbar.orgאינטרנט: אתר , office@bamidbar.orgדואל:   08-6585823)פ( 

מאמצים משותפים של בדואים ויהודים, תושבי רח'מה וירוחם,   ות שנ 5לאחר  – ביה"ס היסודי רח'מה •

ביה"ס היסודי רח'מה,   1.9.20בר וגורמים נוספים, נפתח ביום מועצה מקומית ירוחם, מועצה אזורית נווה מד

מלבד שלושת גני הילדים    –ח. היות ואין ברח'מה שום מוסד תרבותי/קהילתי -תלמידים בכיתות א  370עבור 

 , בנוסף ללימודים הפורמאליים בבקרים.  מרחב נגיש לפעילויות העשרה אחה"צ ביה"ס ישמש  –

 ס היסודי רח'מה: תכניות העשרה לימודית בביה"

מדריכי אופנים, דוברי ערבית ומנוסים, מפעילים את התכנית.   – חוג עמותת אופנים להעשרה במדעים •

תלמידים    20מחזורים של  3-בימי קורונה, הלמידה תהיה מרחוק באמצעות מחשבים ניידים. מדובר ב

כדי הזום(. המחזור השלישי   סדנאות לימוד חווייתיות )עם משימות תוך  20ו, שיקבלו כל אחד -בכיתות ה 

 יגלוש אל תוך חופשת הקיץ. 

יתקיימו שיעורים שבועיים בעברית, אנגלית   – תלמידות ביה"ס היסודי רח'מה   30-תגבור לימודי ל  •

ו', גם בלמידה מרחוק ע"י מורות עם הסמכה ללמד עברית/אנגלית כשפה  -ומתמטיקה לתלמידות כיתות ה 

ה: למנוע נשירה מביה"ס ולבנות תשתית איתנה במקצועות ליבה  שניה וכן מתמטיקה )בערבית(. המטר

 חיוניות אלו, כבר בביה"ס היסודי. במידה ויתאפשר לקיים מפגשים בביה"ס, נכנס את הבנות אחה"צ שם.  

פרויקט לשיפור העברית של תלמידות וצעירות רח'מה ע"י שיחות טלפון שבועיות עם   – " חברה טלפונית" •

 חם, בליווי צוות עתיד במידבר.  בנות מדרשת באר בירו 

 שהתקיימו ונפסקו עקב עצירת התקציב: חינוכיים  פרויקטים 

-9:00פעמים בשבוע בין  3 ,נשים בדואיות  15-קורס של ריאן ל התקיים  – תעסוקתית לימודי עברית  •

 .  2018עד סוף ספטמבר   2018יוני מבמתנ"ס ירוחם  14:00

בימי א' כל שבוע ולתלמידי יסודי וחט"ב בימי   רח'מהבגני  התקיימו –לילדי רח'מה   רובוטיקהלימודי  •

 ירוחם.   מרכז המדעים בהובלתע"י מדריכי נבחרת הרובוטיקה של ירוחם, שישי במאהלים השונים והועברו 

 חוג שבועי בשיתוף מרכז המדעים של ירוחם.   –  רח'מהניצני מדע לילדי  •

 וחלקים בהסעה( בהובלת מל"ש ירוחם.   חמישה סיורים )חלקם רגליים  –סל טבע לילדי רח'מה  •

 מתוכננים: חינוכיים  פרויקטים 

בשיתוף נציג התכנית הלאומית לנוער בסיכון,   :בתכנון  –)בית חם לנערים(   רח'מהמועדוניות לילדי ונערי  •

 .  ורכזת נוער במ.מ. ירוחם המועצה האזורית נווה מדבר

 תעסוקה:    (2)

  שעות במימון ריאן 480תפירה של   י קורס לאחר  – ורקמהה תפירמרכז    –מיזם נשים בדואיות   –עג'ראם  •

₪/חודש   2000-כ החלו להשתכרהבוגרות  ,בסיוע עמותות הנשים של פדרציית מיאמי קורסי עיצוב ורקמה ו

החזון של המתפרה הוא לאפשר  . , בעיקר לפני חגים וחתונותממכירת בגדים שהן תופרות בתוך השבט 

איות, המתייחסת ליכולות שלהן ולצרכיהן התרבותיים הייחודיים ,תוך  תעסוקה מכניסה קבועה לנשים בדו 
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המכירה מיועדת לממן את פעילות המיזם או חלקו ולהרחיב את   .תהליך של העצמה אישית וקבוצתית

הפעילות   .הנשים החלו בהכנת פריטים איכותיים למכירה  .יהודית( בנגב -הפעילות המשותפת )בדואית

עם   פועלת המתפרה  .ק שתרמה מועצת ירוחם, אשר מממנת את עלויות המקוםמתקיימת בכיתה בבי"ס רי 

  השיווק האינטרנטית   מנהלת מקצועית שמדריכה את הנשים הבדואיות הן בתפירה והן ברקמה. חברת

ודף    ):www.ajram.co//https (אתר אינטרנט  הירוחמית פיתחה בהתנדבות מיתוג למתפרה. נפתחו " אפ-סטפ"

.   )https://www.facebook.com/ajramwomen( כפלטפורמות למכירת עבודות היד של הנשים הבדואיות,   פייסבוק

ה של  נבנתה קולקציה של מוצרים איכותיים ומיוחדים שתפרו ורקמו הנשים. החלו מגעים לתצוגה ומכיר

השונים באזור. השפעת הפרויקט רחבה הרבה מעבר למשתתפות הישירות ובני    בבתי המלון  תוצרת המיזם

, שלוחצות לפתוח קורסי תפירה חדשים. זהו מודל  רח'מהומהווה מקור השראה לנשים רבות במשפחותיהן  

ותן להם מקום  לפתרון תעסוקתי שצומח מלמטה, מותאם לאילוצים תרבותיים ולוגיסטיים של הנשים, נ 

לבטא את הכישורים והיצירתיות שלהן ומספק להן גם הכנסה מכבדת ומכובדת. )עג'ראם = יפרוק בערבית,  

 חזק, כמו הנשים עצמן שבחרו בשם הזה למיזם.( עדין ויפה אך גם פרח מדברי  

  השאיפות וההזדמנויות של נשים בדואיות בישראל לעיתים  – מקפצה להייטק עבור צעירות בדואיות •

קרובות מדי מוגבלות ע"י הנורמות של חברה פטריארכלית ותנאים פיזיים קשים. רק הנחושות ביותר  

מצליחות להתגבר על קשיים כגון העדר תחבורה ציבורית נגישה, בתים צפופים ללא חשמל או מים זורמים,  

שים בדואיות אין  התנגדות הורים להשכלה גבוהה, והכרות מצומצמת עם טכנולוגיה ויזמות. יתרה מכך, לנ

את הנגישות לסטטוס, לתדמית ולהטבות קונקרטיות )למשל, הזדמנויות לתעסוקה איכותית( שפתוחות  

בפני ישראלים שסיימו שירות צבאי או שירות לאומי או אזרחי. נשים בדואיות, כקבוצה מודרת מאוד, טרם  

 השתלבו בהייטק הישראלי הפורח.  

הצעירות הבדואיות, בעזרת הכשרה מעשית ורישות חברתי   עבור GAME CHANGERהפרויקט יהווה  

בדואיות בוגרות תיכון   25תלמידות בכיתות י"ב, ייבחרו   500-בתחום ההייטק. לאחר חשיפה רחבה ל 

מצטיינות לתכנית אינטנסיבית בת שנה וחצי, הכוללת מנטורינג צמוד והזדמנות לפתח יכולות, לרכוש ניסיון  

 Fullגזר השלישי ולמוסדות שונים, להשיג קרדיט אקדמי ולסיים עם הכשרה של מעשי בפיתוח פרויקטים למ

Stack Programmers  מקצוע "חם" בשוק. בוגרות התכנית יהיו בעלות ביטחון, כישורים ורשת קשרים ,

 שיאפשרו להן להשתלב בתעשיות ההייטק, תוך שיפור עצום במעמדן וסיכוייהן להשתכר בכבוד. 

הינו פרויקט בהתהוות לפיתוח כלכלי של ישובים בדואים   – שכנים: דרך התקווה  –ג'ראן: טריק אלאמל  •

דרך הפריזמה של מיזמי שכנות טובה במסלול ביקורים לתושבי ישובים יהודים סמוכים, תיירים ישראלים  

ואחרים. בארבעה אזורים בנגב יפותחו "תחנות" עם תיירנים בדואיות ובדואים שיעבירו סדנאות, יספקו  

יהודי. יעוצב מותג, יופק מפה,  -המשקפים שכנות טובה ושת"פ בדואי  –וחות, יספרו סיפורים וינחו סיורים אר

וישופרו תשתיות בתחנות השונות בדרך התקווה. עמותות עתיד במידבר וקשת יסייעו להסיר חסמים  

 ביורוקרטיים מהתיירנים.  

, אולם חסר מימון  דה להפעיל משפחתוןיש תושבות שעברו הכשרה ויש להן תעו -  רח'מהמשפחתונים ב •

 .  לשכר המטפלות כדי לפתוח משפחתונים 

https://www.ajram.co/
https://www.facebook.com/ajramwomen
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שירים,  ידע ברעייה וחקלאות,  –לתעד את המבוגרות  רות רח'מה צעיהכוונה להכשיר  – מסורות נשים  •

ויות מוצעות  במחשבה לעבד את הממצאים לפעיל –סיפורים ועוד צמחי מרפא, בישול, מלאכות יד, 

לומדת במכללת ספיר לתעד נשות  ה רח'מה בת  התחילה  2020מאי בלמבקרים, כמקור הכנסה לנשים.  

 השבט המבוגרות, לאחר הכשרה ועם ליווי של צוות עתיד במידבר המיומן בתיעוד קהילתי.  

ח פעילות  ולפת  רח'מה אנו רוצים לחבר בין בני נוער והגששים המעולים והמהוללים של  – מסורות גששים •

אנו מחפשים דרך ומימון  גם לדור הצעיר של הבדואים וגם לקבוצות מבקרים, כמקור הכנסה לבדואים. 

 לשמר את הידע הנדיר הזה, אשר הולך ונעלם.  כדי לממש את החלום 

ת לרוקחות מבוססת צמחים טבעיים, אנו רוצים לשמר ידע מסורתי  ו בשיתוף עם מומחי – רוקחות טבעית •

 רפא וקוסמטיקה ולפתח פעילות העשרה יחודית לנערות ונשים.  בקשר לצמחי מ

 : רח'מהניקיון  (4)

יזמו תהליך )שאנו נמצאים בעיצומו( בתמיכת קרן של"י   רח'מה תושבי   – הסדרת פינוי אשפה •

 .  : הצבת מכולות אשפה ביישוב והסדרת פינוייןלהתמודדות עם העדר טיפול בפסולת ביישוב

 עם הצבת פחים ופינוי הפסולת; אנו בתחילת הדרך.   ביחד  – חינוך לטיפול נאות בפסולת •

כי הסביבה היא של כולנו ואינטרס משותף: הפסולת   – מבצעי ניקיון בשילוב מתנדבים משני היישובים •

מגיעה לשבילי אופניים והליכה ולאתרי טבע מסביב לירוחם. בשיתוף מועצה מקומית ירוחם,   רח'מה מ

 אגף שפ"ע.  

 


