



סיכום מפגש חשיבה אסטרטגית בשיתוף הציבור
שדרוג המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון
יום שלישי ,ה22.12.15 -

רקע כללי
המועצה האזורית בני שמעון -מכון רימון בשותפות עם מועצת חורה ועמותת כוכבי
המדבר הזמינו מגוון בעלי תפקידים ואנשים מהקהילה הבדואית למפגש חשיבה
אסטרטגית בנושא שדרוג המוזיאון לתרבות הבדואים במרכז ג'ו אלון ,שמנוהל על ידי
עמותת מכון רימון.
המוזיאון לתרבות הבדואים הוקם לפני יותר מ 40-שנים וקיים בו אוסף ייחודי של פריטים
מהתרבות הבדואית בארץ ובסיני .המוזיאון מוכר על ידי מנהל תרבות ומשרד החינוך
ומקבל כ 30,000-מבקרים מידי שנה.
כיום רוב התצוגות במוזיאון "מוחשיות" ומוצגות על ידי מדריך בדואי או על ידי מכשיר
הדרכה קולית .חלק מחוויית הביקור כוללת ביקור ב"מוזיאון חי" שכולל את אוהל
האישה )המחארם( ,אירוח וסיפורים בשיג' על ידי ש'ח בדואי.
יחד עם זאת ,המוזיאון לתרבות הבדואים לא השתנה מזה שנים רבות והמגמה כיום היא
הפיכת המוזיאונים וחוויית המבקרים לאינטראקטיבית ,תוך יצירת מרחב שבו המבקר
הינו "משתתף פעיל" בחלק מהתערוכות.
מטרת העל של המפגש הינה חשיבה אסטרטגי אשר תהווה נקודת פתיחה לכיווני
חשיבה חדשים לשדרוג המוזיאון .למפגש החשיבה הוזמנו נציגי משרדי הממשלה
השותפים ,אנשי מפתח בתחום האוצרות ,מומחים לתרבות הבדואית ,מדריכים בדואים,
מנהיגים בקהילה הבדואית ,מנהלי קרנות ,אנשי עסקים ,נציגי שגרירויות זרות ומנהלי
מוזיאונים נוספים.
המפגש התקיים משעה  10:00-14:00ב 22.12.2015 -במרכז ג'ו אלון והשתתפו במפגש כ-
 40משתתפים.
מצ"ב רשימת משתתפים ופרטי קשר.

סדר היום של המפגש

9:00-9:30

התכנסות וכיבוד קל

 9:30-10:00פתיחה וסיור במוזיאון לתרבות הבדואים
 11:00 -10:00חזון לעתיד ושיח עם מובילי המיזם המשותף של מכון רימון ועמותת כוכבי
המדבר
סיגל מורן ,ראש מועצת בני שמעון ויו"ר מכון רימון
ד"ר מוחמד אלנברי ,ראש מועצת חורה ויו"ר עמותת כוכבי המדבר
 11:00-12:30קבוצות ודיון בנושא שדרוג המוזיאון :תכנים ,הצעות ורעיונות
 12:30-13:15הצגת התוצרים של הקבוצות ,דיון וצעדים להמשך
 13:15-14:00ארוחת צהרים קלה ותה באוהל של עלי

סבב היכרות ופתיחה

"אני רוצה שהמקום הזה ,המוזיאון יצמח"

"עוד נקודה נוספת ליד להב"

"הבית השני שלי"

"החיבור האתנוגרפי וחיבור להיום"

מנסים להרים פרויקטים"

"המוזיאון במקום בעייתי"

"מרכז תרבות אזורי"

"מקום המורשת שהדור הנוכחי לא מכיר"

"חלק מהחוויה של הילדות"

"גדר :עבר ,הווה ,עתיד .צעירים צריכים להיות
מחוברים לשורשים שלהם"

"געגועים לסיני"
"ביקור ראשון שלי כעולה חדשה לארץ ,היה פה"
"חלון מסתורין – נקודת חיבור בין הקהילה
הבדואית לשורשים שלה ולמודעות עצמית"
"אחד המוזיאונים"

נקודת מפגש בין אנשים ותרבויות"
"אתגר מתמשך .חייב להתפתח"
"מקום מפגש .וויטרינה למה שהולך בתוך
הישובים )הבדואים("

"פוטנציאל" "סימן שאלה ל"

"המקום צריך להוריש את המורשת שבוויטרינה
מורשת חייבת להיות חיה"...

"הזדמנות להביא תיירים"

"מקום מסקרן לפיתוח היחסים"

"חשוב ,תרבות הרבה עמים"

"חלון לחברה הבדואית .וגם למי שאינם בדואים.
".

"מסורת שורשים"
"תחילת נקודת מפגש של הבדואים עם המורשת
שלהם .וגם היהודים שמגיעים ופוגשים את
התרבות של האחר"

"מקום מפגש בין תרבויות"
"המוזיאון בניין לבן שצריך להפוך לאוהל"

מאפיינים ופרטים בנוגע למוזיאון לתרבות הבדואים כיום :מבנה ופריטים

מרכז ג'ו אלון הוקם בשנת  ,1975מבנה המוזיאון לתרבות הבדואים הוקם כעשור לאחר
הקמת המרכז.

המבנה יועד בתחילה לשמש כמוזיאון ארכיאולוגי אך הוסב למוזיאון לתרבות הבדואים.
הוא הורכב משני אוספים .הראשון של חברי קיבוץ להב כ 300 -חפצים שנרכשו או
התקבלו במתנה מאז הקמת הקיבוץ בשנת  .1952האוסף השני ,כ 400 -פריטים הוא
אוסף שגב' אורנה גורן הביאה ממוזיאון שהקימה בבית ספר שדה בסנטה קטרינה בסיני.
כיום הוא בעצם המוזיאון היחיד בעולם לתרבות הבדואים.
במוזיאון כ 600 -מוצגים בתחומים שונים :לבוש ,תכשיטים ,אוכל ,מחיה ,כלי ציד ,כלי
מוזיקה ועוד .אוסף המוזיאון כולל כ 3000 -פריטים אשר נמצאים במחסנים.

שותפות אסטרטגית מכון רימון ועמותת כוכבי המדבר

בספטמבר  2016מתוכנן להתקיים במרכז ג'ו אלון בית ספר למנהיגות חברתית של
עמותת כוכבי המדבר .עמותת כוכבי המדבר הוקמה בכדי לטפח דור חדש של מנהיגות
בקרב החברה הבדואית בנגב  -מנהיגות שצומחת מתוך הקהילה ומובילה שיח חיובי של
עשייה וקידום; מנהיגות אשר תיקח אחריות על הקהילה הבדואית כולה ותוביל ליצירת
מרחב משותף חיובי עבור כלל תושבי הנגב; מנהיגות שתוביל ותפעל למען חברה
ישראלית טובה ,צודקת ושוויונית יותר; מנהיגות שתפעל לתועלת כלל האוכלוסייה
הבדואית בדרום הארץ מבלי להתחשב בהשתייכויות משפחתיות ושבטיות.
מרכז ג'ו אלון מיסודו של מכון רימון מהווה "מפגש בין קהילות" ולמעשה מאפשר יצירת
שותפות משמעותית אזורית יחד עם עמותת כוכבי המדבר .שותפות זו תסייע למינוף
והרחבת הפעילות של המוזיאון לתרבות הבדואים ופעילויות נוספות לקידום מפגשים בין
קהילת הבדואים והיהודים בנגב.
השותפות תתבטא ביצירת מרחב משותף של פעילות תרבותית וחינוכית ,זו לצד זו.
מדבריהם של ראשי המועצות בני שמעון וחורה:
•

סיגל מורן :שמחה על הנוכחות של החברים .חסרות נשים בדואיות .מרכז ג'ו אלון
בשבילי מקום קסום שעדיין רחוק מלממש את הפוטנציאל שלו .הייתי כאן
כצעירה .המקום הוקם ע"י חברי קיבוץ להב .מה החזון שהיה לנגד עיניהם?
חשוב מה חשבו בעבר ,כדי ללמוד ולהכיר את העבר על מנת לחשוב ולתכנן לגבי
העתיד .ב  2002המרכז ניתן למועצה כאשר היה בקריסה כלכלית ובהזנחה .מאז
אנחנו משקיעים במקום והתחייבנו לשמור על מהות של המקום .בעקבות
חשיבה אסטרטגית החלטנו שיש צורך להתמקד בערכים המוספים של המרכז
שהעיקרי שבהם הוא המוזיאון לתרבות הבדואים .לפיכך קודמה שותפות
אסטרטגית עם החברה הבדואית .חייבת להיות זיקה והרגשה של בעלות של
הקהילה הבדואית על המיזם .ייסגרו הפעילויות שלא משרתות את המטרות
הנ"ל.

•

מוחמד אלנברי :כשקיימים הרבה בעיות ואתגרים ,יש הרבה הזדמנויות .אנחנו
משקיעים במרחב המשותף בכל מיני היבטים ושמחים על השותפות עם מרכז ג'ו
אלון .אנו תומכים בשדרוג המוזיאון ומציעים הזדמנות לשדרוג על-ידי התכנים
משותפים שלנו ושל בני הנוער .הסיפור של כוכבי המדבר ,פרויקט בן שלוש שנים,
הוא קידום מנהיגות בחברה הבדואית ,ליצור את הדור מנהיגים הבא .אלה שישנו
את המציאות בחברה הבדואית חייבים לצאת מתוך הקהילה ולקחת יוזמה.
הבחירה בג'ו אלון וקיבוץ להב הייתה טבעית לנו ותאפשר את להקים בית ספר
אזורי למנהיגות ופנימייה של כיתות ט'-י"ב בהדרכת חניכי כוכבי המדבר ,וכמו כן
מתוכנן להקים כאן כפר נוער הראשון שיוקם בחברה הערבית .ההוספה
וההכנסה של הפעילויות האלה לכאן יוסיפו חיות והצלחה למרכז ולמוזיאון.
המבנים יעברו הסבה לכיתות לימוד .המוזיאון ישודרג וישתלב בתוך ביה"ס
וידריכו בו חניכים מכוכבי המדבר שיהיו שותפים שלנו .אני רואה את המקום הזה
כנכס תרבותי-חינוכי .במקום הזה ,בזמן הזה יש יותר תוקף לפעילות ולתוכן הזה.
ההשקעה שלנו היא לא רק כלכלית אלא תרבותית רב-גונית .סוג הפעילות
והתכנים החדשים יוסיפו יותר פוטנציאל לגיוס משאבים ולהצלחת המקום.

תגובות והצעות של משתתפי המפגש בהמשך לדבריהם של ד"ר מוחמד אלנברי וגב' סיגל
מורן בנוגע שותפות שמתגבשת בין עמותת מכון רימון לעמותת כוכבי המדבר כוללות:
• בבי"ס שלי אני עושה ניסוי של מנהג הסולחה )ישוב סכסוכים( .במשך  5שנים ,היו
 250מערכי שיעורים המשלבים תכנים על המשפט הבדואי .זהו נושא מעניין
וחשוב לשמר ,אשמח לשתף פעולה ולשלב בפעילות המוזיאון
•

צריך לחבר את הילדים בביה"ס לתרבות .דחייה )ריקוד ומוסיקה בדואית( היא לא
התרבות היחידה .צריך להחיות את התרבות בתוך הפדגוגיה במערכת החינוך
הבדואית.

•

ישנן שעות הוראה המיועדות לביקורים במוזיאון קראסו בבאר שבע .ישנה
אפשרות ,וצריך לדרוש שיהיו הקצאות של שעות ומשאבים ולהביא את התלמידים
לג'ו אלון .זהו מקום מפגש בין-תרבותי.

•

מי האוכלוסייה המבקרת כאן? תלמידים ,סוכני תיירות ,קבוצות תיירים בדרך לים
המלח .אלה  20-30אלף מבקרים בשנה .צריך תכנים חינוכיים וסיורים בתוך
המקום.

•

מרגש לשמוע על החזון .אני מתחבר לכפר נוער והביס האזורי .אשמח לקחת חלק
במיזם ,לאגום משאבים ולסייע בהצלחת המקום.

•

החשיבה המתהווה היא שימוש נכון .המוזיאון יכול להיות משאב לימודי .בהיכל
שלמה בירושלים ,יש מוזיאון ,מכללת הרצוג ללימודי א"י .יש שם שימוש יום-יומי
על ידי תלמידי המכללה והקהל הרחב.

•

חשובה שמירת הגדרת המקום כמוזיאון .המוזיאון הוא גוף קהילתי ולא
אבסטרקט .מתקיימים חוגים בתוך המקום ופעילות ענפה של תיעוד ,מוסיקה
וסיפור סיפורים .להשאיר את המבנים לטובת המוזיאון.

•

מנקודת המבט התיירותית :חינוך-תיירות-תרבות .השם כוכבי המדבר הוא המהות
של המקום הזה .ניהול תכנים ,הכל קיים וקורה בתוך הישובים הבדואים .לי
חסרים נקודות שאליהם מתכנסים ומהן יוצאים.

•

החיבור לנוער -ישנה כוונה להקים עתודה תיירותית לנוער בדואי )מדריכים ומורי
דרך בדואים( ולפתח את התיירות.

•

מועצת המוזיאונים היא משאב הנתון לכם ולא תהיה גורם מכשיל .כל הגורמים
שהוזכרו יכולים לגרום להצלחת המוזיאון ומבלי לפגוע במהות שלו .אשמח
להירתם ולתרום למקום ולהצלחתו ולמיזמים בתוכו .הכיוון הוא נכון.

•

זוהי בתקופה של תמורות בחברה הבדואית ,וחשוב להציגה במוזיאון ולא רק
כמיצג שטוח .אורח החיים הבדואי משתנה בכפייה .הייתה הזנחה של השלטונות
הזרים ששלטו כאן כלפי החברה הבדואית .אני רואה במקום הזה הזדמנות
להראות למקבלי ההחלטות את מהות וחשיבות התרבות והקהילה הבדואית .לא
רק ממקום של זיכרונות רומנטיים של המסורת ,אלא להחיות את התרבות .בי"ס
אזורי הוא צעד בכיוון הנכון.

•

ישנה הקצנה שמדאיגה אותי בין יהודים ללא יהודים .נדלקתי על הפרויקט
המנהיגות .המפגש עם הבני נוער הפתיע אותי.

•

המוזיאון איבד את הסביבה ואת הקשר עם הסביבה .החברה הבדואית אף פעם
לא הייתה לה הרגשת שייכות למקום הזה .אולי הרעיון של שילוב הבי"ס וכוכבי
המדבר יעשו את השינוי .חייבים להבין שכאן חיים ביחד .בדואים עם יהודים
ויהודים עם בדואים.

•

אם יוצרים שינוי ,זה מתחיל מחינוך .מכינה וחט"ב הם נקודת זינוק .החיבור
לחינוך ולתיירות—הפיתוח התיירותי הוא בהסדר העדיפויות שלנו) .משרד
נגב-גליל(.

•

יש להגיע לקהלים רחבים יותר של הקהילה הבדואית .איך מביאים את הרעיון
הזה אליהם? איך משיגים את הלגיטימציה של המקום ,כמייצג של הקהילה
הבדואית?

•

הכוח העיקרי של הזדמנות התיירות הבדואית הן יזמיות בדואיות )נשים(.

חלוקה לקבוצות עבודה

להלן השאלות אשר היוו שאלות מנחות לעבודה בקבוצות.
 .1מהם שלושת המיצגים הכי מעוררים במוזיאון לתרבות הבדואים היום?
 .2מהם שלושת הנושאים שחסרים לך במוזיאון לתרבות הבדואים כיום?
 .3מהם המסרים המרכזיים שלדעתך המוזיאון לתרבות הבדואים צריך
להעביר?
 .4איך לדעתך ניתן לחבר ולשתף את הקהילה הבדואית למוזיאון לתרבות
הבדואים?
 .5בעוד  20שנים כיצד בדמיונך יהיה הביקור במוזיאון לתרבות הבדואים?

תוצרים מרכזיים של קבוצות עבודה
 .1חוזקת של המוזיאון
✓  30,000מבקרים לשנה זה מרשים מעט עבור מוזיאון בפריפריה.
✓ מוזיאון מוכר על ידי מינהל תרבות.
✓ יושב בנקודה ניטרלית ,זהו חלק מחוזקות של המקום.
✓ מרכז תרבותי חינוכי כבר מעל  30שנים.
✓ קיים שימור ותיעוד .אוסף גדול של פריטים ,בסיס טוב למוזיאון.
✓ גלריה ותערוכות מתחלפות.
✓ הדרכות קבוצתיות מוצלחות.
✓ שיתופי פעולה עם גורמים שונים כגון :מדרשת אדם.
 .2פערים ,מוקדי חולשה וניגודים

▪

עלה הרצון להציג את הבדואי ה"אותנטי" ומצד שני קושי "לבוא ולראות
בדואים" .הוצע לייצר כמה שיותר מקומות "מפגש" ולא "תצוגה".

▪

נושא התצוגה עלה בהיבטים שונים ,נטען כי התצוגה ישנה ולא עדכנית
ורלוונטית ,קיימת זרות של אופי המבנה לבין הצגת הבדואים .תחושה של
אוסף אקלקטי של מיצגים בעיקר מסיני ולא מחוברים לקהילה היום.
מנגד,
התקיים דיון בנושא תצוגה של פריטים ממשיים לעומת תצוגות
אינטראקטיביות וסרטים ,כאשר לכל אחד יש יתרונות וחסרונות

▪

מה הקשר של ג'ו אלון לבדואים צריך לשנות את השם .עלו רעיונות בנוגע
לשם וכיצד ניתן לקצר את השם של המרכז .מנהל "מוזיאון העמק" שיתף
בדילמות שעלו במסגרת שינוי השם של המוזיאון.

▪

חסרים :מבנה כרונולוגי שמוביל את הסיור ,המבנה של החברה הבדואית
– המטה והשבט ,הפאן החקלאי ,מה המשמעות להיות בדואי היום
ואתמול?

▪

נערך דיון לגבי המיקום והמשמעותיות שלו ,יש יתרונות וחסרונות לכך
שאינו באחד היישובים הבדואים

▪

נערך דיון בנושא סביבה ארכיאולוגית לעומת סביבה בדואית ,הוצע שאם
מתמקדים במוזיאון הבדואי יש לוותר על ההיבטים הארכיאולוגים.

▪

 .3הצעות שעלו

חשוב להגדיר את החזון של המוזיאון מחדש ,צריך לראות איך הוא משלים ,מייצר ערכים
מוספים ולא מתחרה עם מרכזים תיירותיים ביישובים.
כיום המוקד החשוב במוזיאון הוא הסיפור .והחוויה שהוא עובר דרך הסיפור .על כן יש
לייצר נרטיב למוזיאון.
שדרוג רמת התחזוקה של המוזיאון והמקום כולו ,הוצע לייצר חללים לתערוכות
מתחלפות ועדכניות
להנגיש את המוזיאון לאוכלוסיות מיוחדות
מוצע להעלות את הסוגיות הפוליטיות בתוך ההדרכה ,מיצגים של מולטי מדיה שכוללים
שאלות מדיניות פוליטית
להחיות את המיצגים והחוויה של המבקר ,להפוך את הכל לאינטראקטיבי.
עלתה הצעה לייצר "מעין מגורים ממשיים במקום" כדוגמא כפר הפרעונים במצרים
מוצע להוסיף צלילים סרטים ,ריחות חוויה המחשה ,מוזיאון אוירה )לדוגמא ללכת על
"חול"(
ניתנו  2דוגמאות למקרי הצלחה של מוזיאונים והוצע ללמוד מהם :מוזיאון האסלאם
בירושלים ,מוזיאון לתרבות הפלישתים באשדוד
לשלב עובדים ומנהלים בדואים ולקדם מפגשים וימי עיון בנושאים רלוונטיים
לשמר את המורשת ולהחיות מלאכות ישנות ,לתת מקום לנושאים כגון :חקלאות,
שבטים ,המשפט הבדואי ,רלוונטיות בדואיות ,תוצרת בדואית ,דרך חיים וגאווה בלהיות
self sufficient
הוצע להקדיש זמן ומשאבים לתהליך משמועתי של שיום )שם( ומיתוג למוזיאון

צעדים להמשך
 .1בניית פרוגרמה מפורטת לשדרוג המוזיאון .לשם כך הוצעו הצעדים הבאים:
א .בחירת אוצרת מומחית לנושא ומתאימה )בשותפות עם מנהל תרבות
ושותפים נוספים( לבניית פרוגרמה מקצועית למוזיאון.
ב .גיבוש צוות מקצועי בהובלה של האוצרת להמשך החשיבה לגבי שדרוג
התצוגות במוזיאון.
ג.

יציאה למכרז על פי הפרוגרמה למעצבים מומחים מתחום המוזיאונים.

ד .לאחר כתיבת עיקרי הפרוגרמה מוצע לייצר מפגש נוסף בשיתוף הציבור
והקהילה הבדואית להצגתה
ה .גיוס משאבים ויציאה לשיפוץ.
 .2במקביל ,סוכם כי יש לייצר מפגשים נוספים עם הקהילה הבדואית שכוללים:
•

מפגש עם ראשי הרשויות הבדואים ועדכון לגבי המהלך

•

מפגש עם ארגוני נשים ,נשים מנהיגות ויוצרות מתוך הקהילה הבדואית
לחיבור למהלך

•

מפגש עם אנשי אקדמיה בדואים

•

סיורים בכפרים הבדואים וחיבורם בדרכים שונות למוזיאון ולמרכז

 .3סוכם כי המשתתפים ביום חשיבה זה ימשיכו להיות מעודכנים ,שותפים ,להעלות
רעיונות ולסייע ככל הניתן לקידום שדרוג המוזיאון.

רשמו :ראיד אלמקאווי ,ירונה בן שלוםC.impact ,

