
יום עיון וטקס חנוכת ״טיילת הרקמה״, קסר א־ִסר 
يوم دراسي ومراسيم "متنزة التطريز"، قصر السر

סיורים מודרכים ב"טיילת הרקמה", קסר א־ִסר10:30-09:30
تجوال وشرح في "متنزة التطريز"، قصر السر

התכנסות וכיבוד, אוהל אירועים "טיילת הרקמה"
استقبال وتضييفات، خيمة المناسبات

ברכות ודברי פתיחה
מר אברהים אל האוושלה, ראש מועצה אזורית נווה מדבר 

ד"ר נחמיה שחף, מנכ״ל רשות ניקוז שקמה בשור

 ד"ר ברונפלד-שטיין חוה, ראשת התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות, 
המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר גיוסי וורוד, מנהלת המרכז לקידום חיים משותפים, המכללה האקדמית בית ברל

מנחה: מר עבד אלמוטלב אעסם, דובר המועצה האזורית נווה מדבר

تحيات وكلمات افتتاحية
السيد ابراهيم الهواشلة, رئيس المجلس اإلقليمي واحة الصحراء 

د. نحاميا شاحف, المديرالتنفيذي لسلطة الصرف شقما بشور

د. برونفلد-شطاين حوا, رئيسة برنامج الماجستير في التربية الفنية، كلية بيت بيرل األكاديمية

د. ورود جيوسي, مديرة مركز تطوير الحياة المشتركة، كلية بيت بيرل األكاديمية 

العريف: عبد المطلب االعسم، المتحدث باسم مجلس واحة الصحراء

רקמות משוחחות
 יו"ר ד"ר דליה מרקוביץ', המכללה האקדמית בית ברל: על שובה של התרבות החומרית 

בהבנת מורשות תרבותיות בחברה מרובת תרבויות

זינב אבו ג'רביע, אמנית: גלגולה של רקמה, מסע במרחב ובזמן

יונית קריסטל, חוקרת ומשמרת מלאכות מסורתיות: "רקמה אנושית"

حديث التطريز 
رئيس د. داليا مركوفيتش, كلية بيت بيرل االكاديمية: حول عودة الثقافة المادية في فهم 

التراث الثقافي في مجتمع متعدد الثقافات

زينب ابو جربيع، فنانة: تداول التطريز، رحلة في المكان والزمان

يونيت قرستال، باحثة وحافظة للحرف التقليدية: "التطريز البشري"

הפסקה   استراحة

נוף רקום 
יו"ר ד"ר ברונפלד-שטיין חוה: תיירות מורשת, קהילות וחינוך לאמנות

אדריכל צביקה פסטרנק, מתכנן "טיילת הרקמה": קהילה כמוזיאון פתוח 

רות אופנהיים, אוצרת מצוות זומו: מסעות זומו בארץ ישראל: מוזיאון נייד מבוסס קהילות

منظر مطرز
رئيس د. برونفلد, شطاين حوا: سياحة التراث والمجتمعات والتعليم الفني

المهندس المعماري تسفيكا باسترنق, مخطط "متنزه التطريز": المجتمع كمتحف مفتوح  

روت اوغنهايم, امينة من فريق زومو: سفرات زومو في اسرائيل: متحف متنقل معتمد 
على المجتمع
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טקס חנוכת "טיילת הרקמה"  16:00-14:30
مراسم افتتاح "متنزه التطريز"

يقع المتنزه بجوار طريق 25 ، بين بئر السبع وديمونة הטיילת ממוקמת בצמוד לכביש 25, בין באר שבע לדימונה
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