
כפר הנוקדים



נאת מדבר ירוקה

בבקעת הקנאים 
שבמדבר יהודה, בין 

העיר ערד למצדה, שוכן 
כפר הנוקדים.

הכפר הוא נווה מדבר מוריק, עטור עצי דקל 
גבוהים ובוסתנים של עצים ארץ־ישראליים 

המוזכרים במקרא. 
כאשר נכנסים לכפר הנוקדים נגלים בין הבוסתנים ועצי 

הדקל אוהלים בדואים ארוגים מצמר עיזים שחורות, חאנים רחבי ידיים 
העשויים אבן מקומית, חדרי אירוח ציוריים ופינות חמד לרוב.

עבודה רבה ודמיון הושקעו ביצירת הכפר. 
בנייה באבן טבעית מעטרת פינות שונות, אולמות האירוח מקושטים 

בשטיחים ובבדים ארוגים משיער עזים, המנורות עשויות 
ממלח ששקע בים המלח, הרהיטים מעוצבים בעץ ובברזל, 

ומגוון כלי אבן ואריגים יוצרים אווירה חמה ונעימה.
אל מול נופי מדבר יהודה מציע הכפר 

למבקריו אירוח מדברי. 
רגוע והזדמנות להפוגה 
אמיתית מחיי היום־יום.



בלב מדבר יהודה

בלב מדבר יהודה, 
בין הקניונים האדירים של נחל צאלים 

ונחל רחף, שוכנת לה 
בקעת הקנאים – שמורת טבע פראית 

שמגע יד אדם כמעט אינו ניכר בה. 
הדיירים היחידים כאן הם הבדואים, אנשי המדבר 

המתגוררים בוואדיות סביב כפר הנוקדים 
באוהלי קידר וממשיכים לרעות את 
עדרי הצאן והגמלים כמימים ימימה.



קבלת פנים בסגנון 
שוק בדואי - 'ַמרַחַבא'



אירוח בדואי וטיולי גמלים
כפר הנוקדים מציע טיולי גמלים בבקעת הקנאים

ומפגש עם מארח בדואי מסורתי



תיירות יוצרת
מבחר סדנאות רחב בסגנון מדברי, אשר מפגיש 

את הקבוצה עם אמנים ואומנים מקומיים 
ראה נספח מצורף



ַמְנַסף הֶאִמיר

המארחים מקבלים את פני 
האורחים ומזמינים אותם להשתרע על 

ספות רכות וצבעוניות המוצבות סביב שולחנות נמוכים עמוסי כל טוב. 
בצדדים ערוכים גם שולחנות גבוהים ולצדם כיסאות עץ.

על השולחנות מחכות לאורחים קערות חרס קטנות מלאות בסלטים צבעוניים: 
סלט ערבי מתובל, טחינה סמיכה, חמוצים תוצרת בית, מטבוחה חריפה, חצילים מטוגנים 

בשבבי נענע וסלט כרוב בפלפל גרוס.  לצד הסלטים ניצבים קנקני מים צוננים ולימונענע. 
המארחים מגישים לאורחים סיניות גדולות עמוסות בפיתות צבעוניות מאפה הבית: 

ַפטירים דקים )פיתות בדואיות( ופיתות פּורָנה שמנמנות עם בצל וזעתר.
לאחר זמן מה מגיעים המארחים ובידיהם סיניות גדולות, שבמרכזן אורז וירקות 

ובשוליהן משובצים ירקות ממולאים וקלחי תירס מתקתקים.
מיד אחריהם מונחים על השולחנות גם מגשים עמוסים במטעמי בשר:

קבב ביתי בשומן כבש, שפודי פרגית רכים ושיפודי אנטריקוט מעוטרות 
בפטרוזיליה. כל המנות מוגשות בשפע, כמיטב המסורת הבדואית. 

מששבעו האורחים, מוצעים להם לקינוח תה בדואי חם ומהביל וקפה 
תורכי, מעדני בקלאוות מסוגים שונים 

ופירות העונה.



מופע סיום!
המופע 

מורכב משלושה נגנים 
נגן כלי הקשה )מנחה(, נגן כלי מיתר, 

ונגן נוסף )חליל/ כינור(. ניתן לשלב גם זמרת.
המופע מתחיל בקטע אינטראקטיבי המשלב שירה, 

תיפוף גוף והתנסות בכלי נגינה שונים. 
לאחר מכן יהפוך המופע למסיבת ריקודים. 

הנגנים יעברו מכלי נגינה עתיקים אקוסטיים לכלי 
נגינה מודרניים ויסחפו את הקהל למסיבת 

ריקודים שמחה. 



מסיבת ריקודים!



אוהל שחרזאדה
ברוח 

'סיפורי אלף לילה ולילה' מעוצב 
אוהל שחרזדה. חלקו האחד של האוהל הוא ה'מקעד', 
ובו פינות ישיבה מזרחיות מצוידות בנרגילות ובמשחקי 

שש-בש, בערסלים ובפינת קפה ותה עם עשבי תיבול. חלקו השני של 
האוהל מסודר ללינה: לכל אורח מזרן ועליו שק שינה 
נקי וסדין. מחוץ לאוהל מוכנים עצי בעירה וספסלים 

לעריכת 'קומזיץ' 
תחת כיפת השמים.



חדרי אירוח וסוכות
חדרי אירוח

בפאתי כפר הנוקדים שוכן מלון מדברי 
קטן, ובו 35 חדרי אירוח מדבריים. הריהוט 

בחדרים כולו עבודת יד של בני המקום, והוא עשוי מברזל, מעץ, מאבני 
הסביבה וממלח ששקע בים המלח. עבור מי שמחפש צימרים בדרום, מדובר 

בפיתרון אידיאלי.

לעת ערב אפשר ליהנות מהשלווה המדברית ב'זולות' המפוזרות בין החדרים, תחת סוכות 
מגופנות. חדרי האירוח ממוזגים, ויש בהם שירותים ומקלחת צמודים, מצעים, מגבות ופינת 

קפה. כמו כן בין החדרים מצויים מקררים לשימוש המתארחים.

סוכות מעוצבות
בפינת חמד נפרדת בכפר, תשע סוכות מעוצבות. הסוכות בנויות לאירוח של עד שמונה אורחים בסוכה. להבדיל 

מאוהלים או אפשרויות נוספות של לינה בדרום, סוכות אלו מרוצפות בדק עץ, עם פוטוני שינה. 
בסוכות פינות קפה, צמודות אליהן מרפסות "זולה" ומעליהן מרפסות תצפית גבוהות, בהן ניתן 

ליהנות מאוויר המדבר ומהנוף המדברי האינסופי.

בדי צמר עיזים עבים עוטפים את הסוכות ומבודדים אותן מקור ומחום, כך 
שבתוכן חמים ונעים בחורף ובקיץ ניתן להרים חלק מהיריעות וליהנות 

מאוויר המדבר הצונן בלילה. השירותים 
והמקלחות משותפים למתחם הסוכות.



מאחלים לכם אירוע
בלתי נשכח!


