
להקיםחולמתמרהט62עבידאלגעראבוסומיה

הנגבאתאיתוו'לחרוש'סיפוריםמספרישלתיאטרון

היסטוריהתעשהמלקייה44עמאראבואנשארח

סונדוס במגזרהראשונההדרךמורתלהיותותהפוך

למזכרותחנותהקימהמכסייפה82אמטיראת

שלושתכירו שמיעהוכבדיחירשיםלטובתומתנות

אתלהשמיעמפחדותשלאדרךפורצותיזמיות

הבדואיבמגזרלנשיםהשראהומהוותקולן

וחומרקלבארץנשיםשלתעסוקתןסוגיית
ביותר.מורכבתהיאהבדואיהמגזרנשותשל
נחותהואהעבודהבשוקהנשיםשלמעמדן
גםהדברהגברים.שלמזההמקריםברוב

במלנשיםגבריםביןהשכרבפעריביטויואתמוצא
עודחריףהמצבהבדואיבמגזרהשונים.העבודהקומות
יותר.

המבקשתבדואיתאשהבפניעומדתפשוטהלאמשימה
התעלמעגלולהיכנסכלשהומיזםלהקיםדרךלפרוץ
מיישהבדואיתבמסורתכפירהבזאתשיראומיישסוקה.
הזכוכית.תקרתאתכשוברותבהןשרואה

דיתחוםטיוליםכמדריכתמוגדרתעמאראבואנשארח
יהיהבקרובבדואית.אשהשלבעיסוקהכשמדוברנדיר
כשהיאיותרעודנדירעמאראבושלומקצועהעיסוקה
התיירות.משרדמטעםדרךמורתלהיותרשמיתתוסמך
היחידההדרךמורתכשתהיההיסטוריהתעשההיאבכך
ולמורתטיוליםלמדריכתלהפוך"הרעיוןהבדואי.במגזר
אתלהטמיעכוונהמתוךאצלי"עלהמציינתהיאדרך"
בקרבוגםשלנוהמגזרבניבקרבגםהבדואיתהמורשת
הפעילותמתוךשלנו.מהמגזרשלאומבקריםמטיילים
שעוהטיוליםשהקמתיהמבקריםמרכזבמסגרתשלי
בדואיםוגםיהודיםגםהצעירולדורנוערלבנירכתי
המורשתאתמכיריםולאמעודכניםממשלאשהםהבנתי
הזמןעםשחלוהתמורותאתלאגםהבדואיתוהתרבות
שלישלסוגשליבעסקרואהאנילכןהבדואית.בחברה
חברתית".חות

עצמאיתלדרךיצאה

שנה52מזהלקיהתושבת44עמאראנשארח
לדיסמוךמוכרבלתיבכפרלכןקודםוהתגוררהגדלה
באותוצה"לשלבסיסלהקמתתוכניתובעקבותמונה
מתגוררתהיאבהללקיהמשפחתהעםפונתההיאשטח
ילדיה.וששתבעלהעםכיום

עצמהעלמעידההיאעמאראבוהאישיסיפורה
נישהיאהעובדהתעידמרתקהואכמהעדמרתק.הוא
במשפחחהיחידההיתהגםוהיא61בתבהיותהכברשאה
גבוהה.השכלהרכשהוגםתיכונייםלימודיםשסיימהתה
בגדרהואשליהאישי"הסיפוראומרתהיאלזה""מעבר

הואממנויוצאפועללחשוףששהשאניסוד
מציאניבמסגרתושניםכשלושלפנישהקמתיהמיזם
מהארץותייריםמטייליםקבוצותשלואירוחסיוריםעה
הואהדגשכאשרבנגבהבדואיהמגזרביישוביומחו"ל
האשה".מעמדועלהבדואיתוהתרבותהמורשתעל

מתכננתלקיהשלהנשיםבפורוםחברהעמאראבו
שעודומודההבדואיבמגזרהנשיםלמעןעמותהלהקים
כמחעבדההיאשנה52הזה.החלוםלמימושארוכההדרך
היאשנהובמשךבלקיהיסודיספרבביתבכירהנהלנית
עםלילדיםבפנימייהמדריכותעלכאחראיתשימשהגם
משפחתית.מורכבות

את"לקחתימספרתהיאבפנימייה"עבודתי"במסגרת
שאניהחלטתיאזנהנתיוממשבטבעלסיוריםהילדים
שליהזמןושהגיעדרךמורתולהיותשינוילעשותרוצה

אבואנשארח
"אצלנועמאר
לאהחברה
אשהמקבלת
עצמאית.
צריכההאשה
בעלתלהיות
ושאיפותיכולת
כדילאתגרים
עםלהתמודד
הזו.המציאות
בנילמזלי
שליהמשפחה
ביתומכים
אותיומעודדים
הזה"בקטע

אלגערסומיה
עבידאבו
עוד"גיליתי
שאניצעירמגיל
להקיםרוצה
גדולתיאטרון
עלמבוססשיהיה
סיפוריםמספרי
אניעממיים.
עקשניתבחורה
הכלולמרות
אתאגשיםאני
הזה"החלום

הסיפור
שלהן



כשכירה".מעבודתיולפרושעצמאיתלדרךלצאת
בעיקרמסויםהימורשלפשוטההחלטה
בדואיתאשהלגבי
הבבחברהדרךפורצתיזמיתלהיותקל"נכון.
הילדיםבעלילמזליקשייםהרבההיודואית.
הםלהתקדם.ליואיפשרוביתמכוהמשפחהובנישלי
גבית".רוחלינתנו

אבופתחהדרךכמורתלהכשרתהלימודיהכדיתוך
במסגרתובלקיהשלההמבקריםמרכזעמאר
וביקוריםסיוריםלאורחיהמציעהרקלאהיאכאמור
התושבבתילהתארחנדירהוהזדמנותהמגזרביישובי
הכנתבישולשלסדנאותמקיימתהיאגםאםכיבים

תפירהסדנאותחיטהקמחהכנתופיתות
משקההואכהגדרתהשבקצפת'ה'דובדבןכלים.צוב
הזה""המשקהבלקיה.הגדלה'קרקדה'מפרחשמיוצר
ומלאיתוססיםממשקאותמזיןיותרהרבהמציינתהיא
סוכר".

המורשתאתלהפיץ

לאחרונהשסיימויזמיות21מתוךאחתהיאעמאראבו
המשרדשלמשותףמיזםבמסגרתעסקיתיזמותקורס
לחיזוקעתיד''יוזמותועמותתוהגלילהנגבלפיתוח
לתושביםלסייעבמטרהבפריפריהקטניםעסקים
עימההמפגשאתקיים.עסקלחזקאועצמאיעסקקים
מקיימיםאנחנוהקורסשלנוספותבוגרותשתיועם
המשתתפותמהרשויותאחתשבעבתלהמקומיבמתנ"ס
הזה.במיזם

אבואצלהפכובדואית'ו'תרבות'מורשת'המושגים
אתמנחילההיאהזדמנותבכלברזל.צאןלנכסעמאר
מובילההיאאותםובמטייליםבאורחיהערכיםאותם

ואכימהבילקפהכוסאורחיםהכנסתהנגב.בשבילי
האלה.מהסיוריםנפרדבלתיחלקהםלבנהעםפיתהלת

הבדואיםלמאהליאורחיהאתלוקחתהיאלביןבין
עליושביםהבדואיתלתרבותהמבקריםמתוודעיםבהם
וזוכיםהבדואימההוויסיפוריםושומעיםמחצלות
המודרניזציהעידןעםשמתמודדיםותרבותמורשתכיר
המדבר.באמצעהאוהליםיושביעלגםפוסחשאינו

הזהלמיזםבעצםאותךמביאמה
תרבותלנויששלי.העדהשלמהמורשתלי"איכפת
אותהעלילמדהרחבשהציבורורציתימאודעשירה
מקצועכלאולמשלגיאוגרפיהשלומדיםכמותרבות
הכיווןשזהלמסקנההגעתישניםעשרותאחריאחר.
בו".ללכתרוצהשאני

מטייליםאובדואיםמטייליםלהדריךביןהבדליש
יהודים

עלמשהויותראופחותיודעיםהבדואים"המטיילים
לאסקרחלמכורכמומבחינתיוהתרבות.המורשת
פחותהםשונה.זההיהודיםהמטייליםלגביקימוסים.
הצעירהדורלגבישלנו.והתרבותהמורשתאתמכירים
לשורשיםהזיקהאתאצלםלחזקמתכוונתאנישלנו
היסטוריה".שלסוגזהמבחינתםשלהם.

לדורמדורעובר

ברחבישמטיילתככזוידועהאינההבדואיתהחברה
דפוסיאתבמשהולשנותמתכוונתעמאראבוהארץ.
שלנו""החברההזה.בענייןעדתהבנישלהתנהלותם
מטייליםלאהםשמרנית.חברה"היאעמאראבומציינת
היהודי.במגזרכמואינטנסיביותבאותהומסיירים
הזאתהמציאותאתלשנותאצליחשבעתידמקווהאני
הארץ".ברחבילטיוליםאותםואוציא

בחרתבוהנדירהמקצועעללתהותשלאאפשראי
במשפחההגיבואיךהבדואית.בחברהשמדוברככל
הזוהבחירהעל

מקלאהחברהאצלנוהזה.בתחוםלעבודקל"זה
יכולתבעלתלהיותצריכההאשהעצמאית.אשהבלת
הזו.המציאותעםלהתמודדכדילאתגריםושאיפות
אותיומעודדיםביתומכיםשליהמשפחהבנילמזלי
הזה".בקטע

המורשתאתלשמרהחשיבותאתמדגישהעמאראבו
בתמורשת"זולדור.מדוראותהולהעבירהבדואית
רוצהאניהבדואיתלחברהשמשתייכתכמישנים.אלפי
בובתחוםלכךתורמתאנימורשת.אותהעלשישמרו
פיתהלאכולקפהלשתותבאוהללשבתעוסקת.אני

שלנוההיסטוריהואתהתרבותולהכירלבנה
המורשת".זו

הסיפוריםמספרת

62עבידאלגעראבוסומיהמשמשתכתיקונםבימים
יסודיספרבביתמקוםממלאתכמורהרהטתושבת
שיעוריהאתמעבירההיאמורהככללאאבלברהט.
אבוהשגרתית.בדרךלאעצמובפניפרויקטכברשזה
בבאר'גודמן'למשחקהספרבביתמשחקשלמדהעביד
מספריישירותסיפוריםלתלמידיהמספרתרקלאשבע
תוךמשלהאישיבניחוחאותםמתבלתאםכיהילדים
לילדים.מחזהכמיניהסיפוראתמציגהשהיאכדי

וגדלהנולדהילדיםלשלושהואםנשואהעבידאבו
מעיהיאסיפורים"לספראוהבתמאוד"אניבכסייפה.

אלאהכתובבטקסטמסתפקת"אבלעצמהעל
ציבוראתחיהאנימהלב.משהומעצמימעטלאמוסיפה
מתחבשאניומרגישהאותםנושמתאנישלי.השומעים

סומיהמימין
עבידאלגעראבו
אמטיראתסונדוס

אבוואנשארח
קל"לאעמאר.

יזמיתלהיות
בחברהדרךפורצת

הבדואית"



בקלות".אליהםרת
קהלעםהקשראתיוצרתאתאיך
הצעירהשומעים

מדוברשלי.מהלבמספרת"אני
מציפשוטואניעממייםבסיפורים
סיפוריםישהילדים.בפניאותםגה
החייםעלסיפוריםהשכלמוסרעם
תוךסיפוריםמספרתפשוטאניעצמם.
מרוממשוהילדיםאותםחיהשאני
ואניבסיסהואבספרהסיפורתקים.
הדמויותאתמציגהוגםמשלימוסיפה
תיאטרלית".בצורהשבסיפור

כמספרתעבידאבועוסקתשנהכבר
מכלנהנית"אניולדבריהסיפורים
הקהלמוליושבתאועומדתשאנירגע
הסיפולשמועשמרותקהצעיר
ממחיזה".שאנירים

להפוךבדואיתצעירהמחליטהאיך
סיפוריםלמספרת

שאניצעירמגילעוד"גיליתי
שיהיהגדולתיאטרוןלהקיםרוצה
עממיים.סיפוריםמספריעלמבוסס
ללמדכשנכנסתישניםכחמשלפני
סיפוריםסיפרתימקוםכממלאת
רוצהשאנילעצמיואמרתילמידים
מספרתלהיותהזההחלוםאתלהגשים
סיפורים".

מספרתכךהחלוםלהגשמתהדרך
קשיים"היוקלה.היתהלאעבידאבו
מספהיאמשפחתי"רקעובעיות
הוציאהזהוהעיסוקבלחץ"הייתירת
בהם.נתונהשהייתימהלחציםאותי
מאושריםהתלמידיםאתרואהכשאני
אזשליהסיפוריםאתלשמועושמחים
מאושרת".אניגם

גדוכשתהיילעשותרוצהאת
לה

שלגדולתיאטרוןהקמתעל"חולמת
הנגבכלאתו'לחרוש'סיפוריםמספרי
עקשניתבחורהאניסיפורים.ולספר
החלוםאתאגשיםאניהכלולמרות
גםאנישמוותרת.אחתלאאניהזה.
הבתאתגםהזהלמיזםלצרףחולמת
יחדסיפוריםשתספרשליהקטנה
סיפוריםלספררוצהגםאניאיתי.
שיישבוובדואיםיהודיםלתלמידים
אחת".בכיתהיחד

הסימניםבשפתשי

אמסונדוסואחיהאחיותיהשתי
חירשיםהםכסייפהתושבתטיראת
למנףהחליטה82אמטיראתמלידה.
הזהפשוטהלאהמשפחתיהסיפוראת
החירשיםלטובתעסקולהקים
מתנותבחנותמדוברהשמיעה.בדי
כשנהלפניהקימהשהיאומזכרות

הפרימרביתכשעלאסייד
מוטבעיםחנותבאותההנמכריםטים
ככלהסימנים.בשפתשוניםמשפטים
באזורהיחידהבחנותמדוברהידוע
עלכשהחריטהבכךשמתמחההנגב
באמצעותמתבצעתפריטיםאותםכל
מחשב.

וגנולדהאחדלילדאמטיראת
ובעלתבמקצועהגננתבכסייפהדלה
בבארשבעקייממכללתראשוןתואר
דיבקטנהשהייתי"מאזמספרת
בשפתשליהאחועםהאחיותעםרתי
להאיךחשבתיהשניםהסימנים.
באמצעותויכולהשאניעסקקים
והלאהשומעיםלציבורמסרעביר
האנשיםחייםבההמציאותעלמעים
חנותלהקיםרעיוןליעלההחירשים.
חרוטיםיהיועליהןומזכרותלמתנות
לגביהסימנים.בשפתשוניםמשפטים

לגביואילומובנתשפהזוהחירשים
ולאמוכרתלאשפהזוששומעמי
נחשפיםהםסקרנותמתוךרקמובנת.
הזו".לשפה

מדוברמסראיזהעל
מודעיםיהיושאנשיםהוא"המסר
לעוהחירשיםנתוניםלמציאות

עםלתקשררבקושילהםשישבדה
בעצםהחירשיםהשומעת.האוכלוסייה
במצבםשנמצאמיעםרקמתקשרים
זההסימנים.שפתאתשמכירמיעםאו
מקשהלתקשרהיכולתחוסרקל.לא

המובבכלהחירשיםשלהחיים
נים".

מזכרותשלחנותדווקאלמהאז
ומתנות

אחרתאוכזומתנהכיבזה"בחרתי
עץתבליטאוציוראוארנקזהאםבין
כלשלבלבנוגעתתמידתכשיטאו
כזומתנהבכללשלברציתיאדם.בן
אתאלינולקרבכדיהסימניםשפתאת
החירשים".אוכלוסיית

הכל"שווה"החיוך

אמטיראתשלבעסקהפריטים
שמתבצעתעליהםחריטהכוללים
מחשב.תוכנתבאמצעותבלייזר
מתבצעתכידועהיאהסימניםשפת
אותםאתהופכתאמטיראתבידיים.
עלחרוטיםלאיוריםידייםסימני
אתרושמתהיאלמשלכךהפריט.
רגילבכתבהפריטעלהלקוחשם
הממוחשבתבחריטהומתחתיו
סיבההסימנים.בשפתשמונוסס
להקיםלאמיטראתלההיתהמיוחדת
הזההמיוחדהעסקאתשנהלפני
ביישובמדובראסייד.בכפרדווקא

תושלביותרגבוהשיעורנרשם
חירשים.שבים
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