שאלות ותשובות לילות רמאדן:
 .1מה זה רמאדן?
זהו אחד החגים המשמעותיים בדת האיסלם .שבו צמים במשך היום לחודש ימים .בעיני
המוסלמים זהו חודש של התבוננות פנימית ,התקרבות לאל ,צניעות ואיפוק ,כפרה על
עוונות ,עשיית מעשי חסד והזדהות עם הרעב והקושי שהוא מנת חלקם של עניים או בעלי
מצוקה שאין להם מה לאכול.
בסוף כל יום נאכלת ארוחה חגיגית שנקראת אפטאר .בסיום חודש הרמדאן חל חג ששמו
"עיד אל-פיטר" ("חג הפסקת הצום") ,אשר נחגג במשך שלושה ימים.
 .2איפה נפגשים ואיפה זה רהט?
רהט נמצאת צמוד לכביש  40מערבית ליישוב להבים וצפונית לבאר שבע
אנחנו נפגשים בכניסה להט במתחם איזור תעשייה ששמו עידן הנגב .ההגעה למתחם
עצמאית .יש לפנות מכביש ( 40ימינה לבאים מצפון ושמאלה לבאים מדרום) ובכיכר לפנות
ימינה שוב .יהיה שילוט הכוונה למקום.
 .3מה זה האירוע לילות רמאדן?
זהו אירוע תיירותי ליהודים ישראלים להכרת התרבות הבדואית בנגב שבו נסייר יחד עם
מדריך מקומי ,נטעם ממטעמיה של הקולינריה הבדואי ,נחווה סדנאות ונכיר את סודותיה של
רהט ואת כל מה שקשור לחגיגת איפטר ביישובים הבדואים
 .4האם זה כשר?
כיוון שמדובר בארוחה בדואית אוטנטית וביתית הארוחה אינה כשרה ,תינתן אפשרות של
ארוחה כשרה רק בימי חמישי 31.5 ,ו 7.6-זאת רק בתיאום מראש ובהרשמה של מינימום
 10משתתפים .ארוחה זו לא תוכן בבית המשפחה המארחת.
 .5האם יש ארוחות צמחוניות?
כן .בכל הארוחות ישנה אפשרות לארוחה צמחונית ללא בשר וקיים מבחר מאכלים טבעונים
כגון סלטים .יחד עם זאת ,מרבית מהמאכלים המתוקים ברמאדן כוללים גבינות.
 .6האם זה בטוח?
הסיור הוא יוזמה ממשלתית של משרד החקלאות ,משרד נגב גליל ,הרשות לפיתוח הנגב,
עיריית רהט ומתנ"ס רהט ולכן זה סיור מאורגן ובטוח .כל הסיור אנחנו נמצאים יחד על
האוטובוס עם מדריך צמוד.
 .7האם זה מתאים למשפחות עם ילדים?
בהחלט .הסיורים ידידותיים לילדים ונוער ,אנו מקבלים בברכה משפחות וילדים .יחד עם זאת
יש להיערך לסיורים רגליים קצרים ,לנסיעה באוטובוס ולסיום בשעה מאוחרת.
 .8האם זה נגיש לבעלי מוגבלויות?
אנו עושים מאמץ להנגיש עד כמה שניתן את הפעילות לבעלי מוגבלויות .יחד עם זאת ,העיר
רהט אינה נגישה בכל מקום ולכן הסיור אינו כולו נגיש .כמו כן הבתים המארחים ,הינם בתים
פרטיים ולכן אינם נגישים .לתיאום ולחשיבה משותפת לגבי הנגשת הסיור באופן פרטני
נשמח לעמוד לרשותכם .נא ליצור קשר במייל bedo.tourism@gmail.com
 .9האם ניתן להירשם מבלי לשלם?
לא .כיוון שמדובר בסיור מודרך ,בארוחה ,סדנאות ומופעים צריך לשלם מראש.

