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 תקציר מנהלים:

על רקע התפתחות היחסים והנורמליזציה בין המדינות וההזדמנות עבור תעשיית התיירות בישראל מסמך זה נכתב 

 שהתפתחות זו מביאה עמה. 

, לקדם עסקים המבקשיםבתחום התיירות  לחברות, ארגונים, מוסדות וגורמים פרטיים סייעל טרתו של מסמך זה הואמ

פוליטיים של -היבטים מדינייםבפרק הראשון בוחן המסמך איחוד האמירויות. ב הכיר את התושביםלו לפתח קשרים

עסקיים וכללי התנהגות  -תרבותיים, החלק השלישי מציג דגשים תרבותיים-המדינה, הפרק השני דן בנושאים חברתיים

בעת שהייה באיחוד האמירויות וכן כללי אירוח בישראל. הפרק הרביעי בוחן את מאפייני התיירות מאיחוד האמירויות 

נכון לפעול לשיווק אתרים ויעדים ישראליים, ואילו הפרק החמישי סוקר את חשיבותה של ליעדים ברחבי העולם וכיצד 

 ירושלים בעיני תושבי האיחוד האמירויות והטקסים שעולים לרגל משם והמפרץ הערבי בכלל יבקשו לקיים בה.

 

 רקע על איחוד האמירויות

בעוד אבו דאבי  ה שלהיא פדרציה המורכבת משבע נסיכויות. בראש האיחוד עומד נשיא שהוא גם שליט תהאמירויואיחוד 

 "המועצה העליונה"נמצאת בידיים של של המדינה מהמשפחה השלטת בדובאי. הסמכות העליונה מגיע ראש ממשלה ו נוסג

העוצמתי של מייסד  נושלטומ ת הנובעות. מסיבות היסטוריובצורה שווה במועצה מיוצגתוהמורכבת משליטי הנסיכויות 

 .אבו דאבימהנשיאות בידי המשפחה השלטת  נותרההשיח' זיד בן נהיאן  -המדינה

יצרה תנאים למדינה  באזור המורשת הבריטית בעשור האחרון הפכה איחוד האמירויות לשחקן פוליטי חשוב במזרח התיכון.

 -מהמתקדמות בעולם. המיקום הגיאוגרפי של איחוד האמירויותסובלנית, בעלת מערכת חוקים מערבית ומערכת חינוך 

ההורמוז יצר תרבות מסחרית מפותחת ומגוון רחב של תושבים שהגיעו לשטחה  –הימי החשוב בעולם  רהמייצבפתחו של 

 , יצר תשתית פוליטיתולאחר מכן בנפט ובגז , בעיקר בפניניםבינלאומי שהתפתח באזורעל מנת לקדם עסקים. המסחר ה

 לאזור. השוואהמתקדמת ויציבה וכן מערכות פיננסיות ומשפטיות מפותחות ב

שיתוף הפעולה מועצת "של המדינה. על מנת לתת מענה לאתגר זה הצטרפה איחוד האמירויות ל עיקריביטחון הוא האתגר ה

מאן על מנת לתת ובהן חברות גם סעודיה, בחריין, כווית, קטר ועו 1981( שהוקמה בשנת GCC) -של מדינות המפרץ"

, איומים מצד ארגונים איראןמצד עיראק או ישירות כל המדינות הללו: התקפות של מענה לאתגרים המשותפים 

 וכן החשש מהשתלטות של זרים על השלטון.  אסלאמיים/מהפכניים

פה לריכוזיות המבנה הריכוזי של איחוד האמירויות תחת השלטון של משפחת אל נהיאן מחייב מערכת איזונים בין השאי

אתגר שלטוני  תיוצר שיטה זאת לבין הצורך לחלוק את הכוח וההישגים הכלכליים עם כלל הגורמים המרכיבים את הפדרציה.

. כך אחת במדינה המתקיימותוצורך בגמישות רבה שכן מדובר בשבטים, משפחות, עדות, גזעים, לאומים ודתות שונות 

 כל כך על עצמאותה של המדינה מהווה אתגר כאשר מדובר בחברה םלהילחת למשל היכולת ליצור ערבות הדדית ומוכנו

רב גונית. לפיכך ההנהגה באיחוד האמירויות אימצה גישה מאוד פרגמטית על מנת להתקיים בסביבה חברתית כל כך 

 מורכבת.

 

 פוטנציאל לשת"פ תיירותי:

, ערב 2019הערבי ובניהן איחוד האמירויות. נכון לשנת מדינות המפרץ מ גידול ניכר בתיירות היוצאת בעשור הקרוב צפוי

 בשנה. תיירים מיליון 3.4משבר הקורונה, מספר התושבים מאיחוד האמירויות שיצאו מהמדינה למטרות תיירות נאמד ב 
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למועדים האסלאמיים חשיבות רבה במאפייני התיירות מאיחוד האמירויות. כך למשל בתקופת הרמדאן רבים מהאזרחים 

 והשאיפה היא ללא ספק שרבים מהם יגיעו לחלק מתקופת הצום למסגד אלקצא בירושלים.סעודיה  -טסים לעיר מכה

רוצה לומר כי מרבית החופשות הקצרות מאופיינות בביקורים דתיים, ומבחינה זו ירושלים יכולה להוות יעד חשוב מאוד 

 לחופשות מסוג זה.

הדתית שלהם כלומר מקומות שבהם יש  והמחויבותלהבטיח להם את הזיקה האמירטים מעדיפים לטוס למקומות שיוכלו 

מסגדים, מקומות עם מסעדות המוגדרות כחלאל וכן אוכלוסייה עם זיקה לשפה הערבית או זהות  –מקומות תפילה 

כיעדים לחופשה ארוכה או  מבחינה זו ישראל יכולה לתת מענה לכל השאיפות של האזרחים האמירטים. אסלאמית

  קצרת מועד.

מדינות המפרץ הערבי משקיעות בעשורים האחרונים סכומי עתק על מנת לפתח תיירות רפואית בשטחן. מלבד התיירות 

המקומית פועלות המדינות ליצירת שיתופי פעולה עם בתי חולים ברחבי העולם. כך למשל הקימה אבו דאבי מרכז רפואי 

לפחות להקים מרכזים רפואיים לתיירים הרי שרבים במפרץ הערבי  ןהניסיואזרחי הנסיכות. למרות בקליבלנד המיועד ל

ומבחינה זו יכולה ישראל להוות יעד חשוב מאוד  נוטים עדיין לבקש טיפולים רפואיים פרטיים בבתי חוליםכשלושים אחוז 

 לתיירות רפואית.

והגז, מביאה רבים בקהילה העסקית במפרץ הערבי לחפש אחר השאיפה לגיוון כלכלי מחשש לתלות גבוהה בשוק הנפט 

כך למשל הגיוון הכלכלי . הזדמנויות כלכליות חדשות. כתוצאה מכך נרשמת עלייה חדה בתיירות העסקית היוצאת מאזור זה

 של ישראל ותפקידה בשוק ההייטק העולמי כמו גם תדמיתה החדשנית יכולה לעודד רבים מהם לבקר במדינה.

 

 דגשים לשיח עם האמירטים:

ראשי החברות והאזרחים  והיכרות עם מגוון תרבויות. איזון מורגלים בעשיית עסקים המחייבים תושבי איחוד האמירויות

 םמודרנייכמאוד  תושבי המדינה נתפסים .ומערבית , אסיאתיתאסלאמית ,בדואית, תרבות שבטיתמורגלים בתמרון בין 

ובעיקר  תושבי המדינהלמכלול ההיבטים של  יםהיא להיות רגיש ומפגשים חברתיים יםהדרך לעשיית עסק זאתולמרות 

אלו שהם אזרחים להבדיל מהעובדים הזרים על גווניהם השונים. כך למשל האמריטים שימרו את המסורות השבטיות של ל

שמעסיקים מקרב מעמד נדמה לעיתים  תוצאה מכך. כמבנה חברתי מאוד הירארכי לצד אדיבות ואירוח כעקרונות מנחים

מהעולם השבטי  פעמים רבות הדבר נובע מכך שאלו הקודיםאבל  כלפי הזרים נוהגים בהתנשאות או פטרונות האזרחים

לפיכך היכרות עם  .ראש המשפחה הוא גם זה שמקבל את ההחלטות הסופיותושבו לשיח' או למשפחות אצולה כוח רב 

ניה חשובה ביצירת עסקים, ניהול התיירות משם ולשם וכן בדרך לנהל קשרי מסחר התרבות האמירטית על כלל גוו

 .ותרבות

 

 מאפייני התיירות האמירטית:

מרבית האזרחים באיחוד האמירויות טסים לחופשה לפחות פעמיים בשנה. החופשות מתחלקות לחופשות קצרות של 

ית החופשות הקצרות מתרחשות בחגים האסלאמיים יום. מרב 14כשלושה ימים וחופשות ארוכות שהממוצע שלהן הוא 

ספטמבר. במרבית החגים הקצרים כמו עיד אל פיטר )חג שבירת הצום(, עיד -ואילו הארוכות בעת עונת הקיץ בחודשים יוני 

אדחא )חג הקורבן( הם מעדיפים לטוס לחופשות קצרות באזור המפרץ הערבי בעיקר לעומאן השכנה או בחריין הזולה -אל

או ליעדים דתיים אחרים כדוגמת ירושלים. לעומת זאת חופשות הקיץ הן ארוכות ומטרתן להתנתק מהחום הקיצוני  יותר

 הבאים: מלזיה, תאילנד, מצרים, בריטניה והודו. םהפופולארייהשורר במדינה לטובת היעדים 

אחוזים מאזרחים במדינה מעדיפים חופשה  71היא משפחתית מאוד במהותה. על פי סקרים  החופשה האמירטית

המושג של נסיעות חברים או זוג כמעט אינו קיים. החופשה האמירטית  משפחתית על חופשה בקבוצה מאורגנת או בזוג.

מהמקרים תצטרף גם  אנשים כאשר במרבית המקרים הם מגיעים עם העוזרת האישית. בחלק 8-10מונה לכל הפחות 

האישה נוספת של הבעל עם ילדיה וכמובן הורי הבעל. בהקשר הזה יש לציין כי המשפחה האמירטית מונה בממוצע זוג 

 הורים וכארבעה ילדים.
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 הקדמה

 

עשה ואל תעשה, על רקע התפתחות  -אנו שמחים להגיש לכם סקירה בנושא: איחוד האמירויות 

 היחסים והנורמליזציה בין המדינות וההזדמנות שהתפתחות זו מביאה עמה. 

במסמך זה תוכלו למצוא רקע מדיני ופוליטי, היבטים תרבותיים וחברתיים, תרבות עסקית ומאפייני התיירות מאיחוד 

 האמירויות. 

 סייע בהערכות לקראת הגעת התייר מאיחוד האמירויות. מטרת המסמך הינה לאגד עבורכם מיידע רלוונטי אשר י

ע"י ד"ר יוסי מן, מזרחן ומרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן ובמרכז הבינתחומי בהרצליה, המתמחה בחברה  הנכתב הסקירה

 .איחוד האמירויות ןהמפרץ הערבי וביניהוכלכלה במדינות 

 

  , משרד התיירות םלשירותכ
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 מטרה

הכיר לו , לפתח קשריםלקדם עסקים המבקשים לחברות, ארגונים, מוסדות וגורמים פרטיים סייעל טרתו של מסמך זה הואמ

פוליטיים של המדינה, הפרק השני דן -בפרק הראשון בוחן המסמך היבטים מדינייםאיחוד האמירויות. ב את התושבים

עסקיים וכללי התנהגות בעת שהייה באיחוד  -תייםתרבותיים, החלק השלישי מציג דגשים תרבו-בנושאים חברתיים

האמירויות וכן כללי אירוח בישראל. הפרק הרביעי בוחן את מאפייני התיירות מאיחוד האמירויות ליעדים ברחבי העולם 

חוד וכיצד נכון לפעול לשיווק אתרים ויעדים ישראליים, ואילו הפרק החמישי סוקר את חשיבותה של ירושלים בעיני תושבי האי

כל פרק מתחיל ברקע כללי על הנושא האמירויות והטקסים שעולים לרגל משם והמפרץ הערבי בכלל יבקשו לקיים בה. 

"עשה ואל תעשה" מול תושבי איחוד האמירויות. המסמך מתמקד בתיירות עסקית  בבחינתולאחר מכן עובר לעצות מעשיות 

אבל הוא מתאים גם להתנהלות בהיבטים של אירוח תושבים מאיחוד האמירויות מבחינת רגישויות תרבותיות וחברתיות. 

 מתאים גם לגורמים עסקים מול איחוד האמירויות אבל הוא קדםהמבקשים לוארגונים  כמו כן המסמך כתוב לאנשי עסקים

 המארחים משלחות מהאמירויות בישראל.  רשמיים
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 פרק ראשון: רקע מדיני ופוליטי לאיחוד האמירויות

מתחלקות בין רפובליקות כמו סוריה ומצרים,  איחוד האמירויות היא הפדרציה היחידה במזרח התיכון. בעוד מדינות המזה"ת

המבנה המלוכני של  ,לבין מדינות מלוכניות כמו סעודיה וירדן הרי שהיא נותרה בעלת מבנה שלטוני ייחודי. למרות זאת

קבוצת המדינות המלוכניות באזור. בדומה לקטאר, עומאן ובחריין בשבע הנסיכויות המרכיבות את הפדרציה, סיווג אותה 

שנה של נוכחות  200  -כ עם נסיגת הכוחות הבריטים מהמפרץ הערבי לאחר 1971בשנת  הוקמה יחוד האמירויותגם א

. המורשת הבריטית יצרה תנאים למדינה סובלנית, בעלת מערכת חוקים מערבית ומערכת באזור צבאית, כלכלית ומדינית

ההורמוז  –בפתחו של המיצר הימי החשוב בעולם  -חינוך מהמתקדמות בעולם. המיקום הגיאוגרפי של איחוד האמירויות

בינלאומי שהתפתח יצר תרבות מסחרית מפותחת ומגוון רחב של תושבים שהגיעו לשטחה על מנת לקדם עסקים. המסחר ה

, יצר תשתית פוליטית מתקדמת ויציבה וכן מערכות פיננסיות ומשפטיות ולאחר מכן בנפט ובגז , בעיקר בפניניםבאזור

הנפט מרבצי מעמדה הבינלאומי של איחוד האמירויות בעקבות גילוי החל משנות השבעים עלה לאזור.  השוואהמפותחות ב

חדה במחיר הנפט ביקשה המדינה לצמצם את התלות במינרלים התנודתיות העל רקע  שמוניםמשנות הואולם בשטחה. ש

המסחר,  גם מגזרים אחרים כדוגמת ותאיחוד האמירוימקורות ההכנסה שלה. כתוצאה מכך פיתחה  את ושאפה לגוון

    ייצור.הנדל"ן והתיירות, הטיקה, לוגיסההבנקאות, 

בעשור האחרון הפכה איחוד האמירויות לשחקן פוליטי חשוב במזרח התיכון. כך למשל היא לקחה חלק פעיל בהפלת שלטונו 

אמית להפעילה כוחות נגד המדינה האס, בסוריה של שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי, סייעה למאבק נגד שלטון אסד

 קול נוגדתהתערבה בצורה ישירה במבצע הצבאי נגד הכוחות השיעים בתימן. מדיניות זאת מ אףשהקים ארגון דעא"ש ו

ה אזורית. השינוי במדיניותהדיפלומטיה בעיצוב הערבות ישירה בסכסוכים או תהעדר הב שצידדה שנקטה מאז הקמתה

במזרח התיכון.  על מדינות פרו אמריקניות טרור החשש ממתקפות בשלבספטמבר  11ה בעקבות היה הדרגתי והחל 

-סונים במזרח התיכון נגד הקואליציה הפרו איראנית-המאבק בין הכוחות המלוכנייםוהאביב הערבי שזעזע את האזור כולו 

וב האזור ולבנות יכולות צבאיות , חידדו את ההבנה של שליטיה כי על מנת לשמור על יציבות עליהם לקחת חלק בעיצשיעית

 . עצמאיות

ה קטנה מאוד מבחינת איחוד האמירויות היא מדינא. : הנחותהתפיסה המדינית של איחוד האמירויות נגזרת מכמה 

והיא  מחזיקה עתודות משמעותיות של גז ונפט מדינהה ב.זו היא נדרשת לכוחות זרים על מנת להגן עליה אוכלוסייה וכ

היא נמצאת בצומת דרכים חשוב בכניסה ג.  מבקשת להגן על מעמדה בשוק כמו גם להעניק הגנה פיסית על נכסים אלו

היא מייצגת קו סובלני בנושא של מיעוטים וזכויות אדם ובכך  ד. .למפרץ הערבי כמו גם בדרך לשווקים החשובים באסיה

 . באזור יכולה לעורר עליה גורמים שמרניים

בעלי אופי ארגוני שמאל ערביים של התקפות זרות בעבר חששו השלטונות משל המדינה.  עיקרין הוא האתגר הביטחו

כמו חזבאללה הלבנוני ומשמרות המהפכה האיראנים הפעילים  כיום מארגונים בעלי צביון דתי אסלאמי שיעיאילו מהפכני ו

מועצת "נה לאתגר זה הצטרפה איחוד האמירויות לאלקעידה. על מנת לתת מעוע"ש אאו סוני כדוגמת ד במפרץ הערבי

מאן ובהן חברות גם סעודיה, בחריין, כווית, קטר ועו 1981( שהוקמה בשנת GCC) -שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ"

, איומים מצד ארגונים איראןמצד עיראק או ישירות כל המדינות הללו: התקפות של על מנת לתת מענה לאתגרים המשותפים 

ליצור מדיניות אחידה בדמות צבא  המועצהוכן החשש מהשתלטות של זרים על השלטון. כיום מנסה  אסלאמיים/ייםמהפכנ

. מבחינה זו היחסים גבולות פתוחיםמטבע משותף ויצירת מערכת חשמל משותפת,  אבל גם בהיבט של הקמת משותף

צביון  "מועצת המפרץ"לשוות ל היה שאמור האיחודכוחו של סעודיה ואיחוד האמירויות פוגמים ב לביןר אקט ביןהמתוחים 

 הדומה לזה של האיחוד האירופי.

סעודיה שהיא שותפה אסטרטגית באזור והשותפות החשובות ביותר של המדינה הן ארה"ב שמעניקה לה הגנה צבאית 

. רור האסלאמי מתימןמה גבול ואתגרים ביטחוניים כמו למשל הטשחולקת ע עומאןכן ביטחונית וכלכלית ו-מבחינה מדינית

בעלת הון מדינה קטנה  . כלומרהישראלי הביטחון אימוץ מודל תוךלאמץ גישה התקפית  החלה המדינהמאז האביב הערבי 

 כל האיומים כלפיה. לבו זמנית  תת מענהל באמצעים טכנולוגים מתקדמים מסוגלתאנושי ה

 



 
 

 

 סקירה בנושא

עשה ואל תעשה -איחוד האמירויות   

  חווית התיירמינהל |  והכשרה מקצועית בתיירותפיתוח אגף 

   

 

 רגישות מדינית: אל תעשה ואל תעשה

מדינות "אלא  "מדינות המפרץ הפרסי"עם תושבי איחוד האמירויות אל תאמרו או תכתבו  ות או התכתבויותבשיח .1

 זו האיראנית.  זה מבטא את הדומיננטיות הערבית באזור ולא ביטוי ."המפרץ הערבי

אף נחשבת ליריבה שלה. בין שתי המדינות קיימת היא קטאר אינה חלק מאיחוד האמירויות ו רווחתהבניגוד לטעות  .2

כמעט בכל תחום: ההשפעה המדינית על האזור, היחסים עם איראן, היחסים עם הכוחות האסלאמיים באזור תחרות 

 ותחרות כלכלית שבאה לידי ביטוי במאבק על השליטה בשוק התעופה.

לאיראן סכסוך טריטוריאלי עם איחוד האמירויות. ואולם יש להפריד בין איראן לבין הקהילה דוברת הפרסית הגדולה  .3

או העדה אין להשמיץ את העם האיראני בפגישות בעיקר בדובאי ולה היסטוריה ארוכת שנים במקום. לכן  תשפועל

 שמא תפגעו בקבוצה שיש לה השפעה גדולה על המגזר העסקי.השיעית 

 מנעו מלדבר על יחסים מדיניים ובעיקר על היחסים עם ארה"ב. אלו נושאים ששמורים לשלטון.יה .4

יה להימנע מלשוחח על הסוג ולכן ישבקשר לישראל מאחר ואינם מכירים אותנו  חשדניםהאמירטים עדיין  .5

  .הפלסטינית

 מבנה פוליטי :איחוד האמירויות

אבו  ה שלת היא פדרציה המורכבת משבע נסיכויות. בראש האיחוד עומד נשיא שהוא גם שליטוין איחוד האמירויכפי שצו

המועצה "נמצאת בידיים של של המדינה מהמשפחה השלטת בדובאי. הסמכות העליונה מגיע ראש ממשלה ו נוסגבעוד דאבי 

בתפקיד  בצורה שווה. באופן עקרוני אמורה הייתה להיות רוטציה במועצה מיוצגתוהמורכבת משליטי הנסיכויות  "העליונה

העוצמתי של  נושלטומ ותמסיבות היסטוריות הנובע באי אבלובין שליטי אבו דאבי לאלו של ד הנשיאות וראש הממשלה

אבו דאבי. מעמדן של שתי הנסיכויות הללו מהנשיאות בידי המשפחה השלטת  נותרההשיח' זיד בן נהיאן  -מייסד המדינה

דאבי -ואת הסכמתן של דובאי ואבו  מוגדר גם בחוקה. כל החלטה במועצה הגבוהה מחייבת רוב של חמישה שליטים

ה שהועלתה על ידי חמשת יכולות להטיל וטו על החלט בכירותהנסיכויות ה. המשמעות היא שלהלכה שתי להצבעה

 . הנסיכויות הקטנות

מספר השרים בממשלה אינו קבוע בחוקה. ואולם . מורכבת מנציגי שבע האמירויות הפדרליות ת איחוד האמירויותממשל

מכיוון ששר החוץ כלה והתעשייה. הם חייבים להיות אזרחי המדינה. השרים החשובים ביותר הם שר החוץ, ההגנה, הכל

. מלבד זאת החוקה בעמדה זו כהנואין כמעט סיכוי שהנסיכויות הקטנות יש הוא השר בעל ההשפעה הגדולה מכולם הרי

ם מהרווחים הכלכליים שלה למדינה. ואולם ההיסטוריה מראה שהרבה פעמים נסיכות צריכה לתרום חלק מסויקובעת כי כל 

 לקחת חלק בהוצאות.  נסיכויות הקטנותולא תמיד דרשו מה כלכלהחזיקו את הה שתי הנסיכויות הבולטות

מדיניות מקורות האנרגיה בשטחן, הניהול הפיננסי, הפעילות הכלכלית בעיצוב  באה לידי ביטויהאמירויות  האוטונומיה של

תפקידה לבחון הצעות  כויות.הנסיהנקראת גם "המועצה המייעצת" מיוצגות כל  הלאומית ה. במועצהןוהביטחון הפנימי של

נציגים  20חוק ולשמש כגורם מייעץ לממשלה. כמו כן בכוחה להעלות שאילתות לממשלה ולשרים. המועצה מורכבת מ 

החוקה קובעת כי כל אחת מהנסיכויות נציגים הנבחרים בבחירות פנימיות בנסיכויות.  20הנבחרים על ידי השליטים ועוד 

 כל אחת.  למקומות  4ין יוועגמאן ופוגירה ואום אל ק 6ימה 'ה וראס אל ח'ציגים, שארגנ 8 שולחת ודובאי אבידאבו 

 

 )תעתיק מערבית: אבו ט'בי(אבו דאבי 

 נהיאן-שליט: השיח' ח'ליפה בן זאיד בן סלטאן אל

. על פי הערכות חיים המדינה יאחוז מכלל שטח 84אבו דאבי היא הנסיכות הגדולה ביותר באיחוד האמירויות. היא מהווה 

 בשטחה. אזרחים. החל משנות השישים עלה מעמדה בעקבות גילוי הנפט 19%כ מתוכם מיליון תושבים  2.91בנסיכות כ 

 העיקרי בפוליטיקה המקומית.  כוחואזרחיה מהווים את ה פדרציהכתוצאה מכך היא הפכה להיות הכוח הכלכלי החשוב ב
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ביותר מרבית כוחות הביטחון והצבא מורכבים מאנשיה. כל אלו יחד גרמו לכך שנשיאה  כמו כן בשל היותה הנסיכות הגדולה

 מנסיכות זו.  ה גם בשנים הבאותשל איחוד האמירויות יהי

 ם.הוחינוך ימצאו את הנסיכות מתאימה לקידום עסקי ביטחוןישראלים המבקשים לעסוק בפיתוח מיזמים הקשורים לרפואה, 

 

 דבי(באי )תעתיק מערבית: וד

 שליט: השיח' מוחמד בן ראשיד אל מכתום

. על פי הערכות מספר פדרציהמהווה כחמישה אחוז מכלל השטח של ההיא הנסיכות השנייה בגודלה במדינה. דובאי היא 

אחוז אזרחים. דובאי היא הנסיכות המוכרת ביותר באיחוד האמירויות. היא  כשמונה מיליון מתוכם 3.2התושבים בה הוא 

סחרית של המדינה ובעלת הגיוון הכלכלי המרשים ביותר באזור. דלדול מקורות הנפט בשטחה בעשורים הבירה המ

בורסות כדוגמת הקמת האחרונים הביא אותה להאיץ את תנופת הפיתוח לענפים כמו תיירות, בנקאות, אזורי סחר חופשי ו

בחשיבותה באיחוד והיא נחשבת לקטר של ה יבורסת סחורות. כוחה הכלכלי וגודלה הפיסי הפכו אותה לשחקנית השני

 . נרחב המדינה לעבר גיוון כלכלי

באי כמקום מתאים וישראלים המבקשים לקדם פרויקטים במפרץ הערבי בתחומי הסייבר, פרסום, פיננסים והבנקאות ימצאו את ד

 . משותפים לעסקים

 

  שארקה( -ערבית מפרצית( או שאריקה )בתעתיק מערביתבשארג'ה )

 שליט: השיח' סלטאן בן מוחמד אלקאסימי 

הנסיכות שארג'ה שוכנת בליבה של איחוד האמירויות. היא חוצצת בין הנסיכויות הגדולות והעשירות אבו דאבי ודובאי לבין 

בשטחי  .פדרציהה יאחוזים מכלל שטח 3.3הנסיכויות הקטנות יותר של המדינה. היא הנסיכות השלישית בגודלה ומהווה 

באי ביקשה לקדם את מעמדה באמצעות ובעוד שדמיליון תושבים וכעשרה אחוז מהם אזרחים.  1.5מתגוררים כ  הנסיכות

 -קידמה והתקרבות למערב מבחינת עיצוב ומרכזים כלכליים הרי ששארג'ה מבקשת לשמר את התרבות הישנה של האזור

ואומנות אסלאמית. במהלך השנים עשתה הנסיכות  מסורתיים שבטית באמצעות מרכזי תרבות, מוזיאונים, שווקים-הנוודית

לחברת התעופה הזולה  תעופה המשמש כנמל מוצא שדההקמת התקדמות גם בהיבטים של מרכז השקעות בינלאומי ו

 נמצאת בבעלותה.ה  Air Arabiaבמזרח התיכון 

ו את הנסיכות מרתקת. כמו ישראלים המבקשים להכיר את התרבות הערבית הקדומה, החברה השבטית והקדם אסלאמית ימצא

 . פיתוח משותף בתחומים אלוכן ישראלים המבקשים לקיים שיתופי פעולה בתחומי האומנות והתרבות ימצאו אותה מתאימה ל

 

 ח'ימה-ראס אל

 קאסימי )בתעתיק סעוד בן צקר בן מחמד אלקסימי(-שליט: השיח' סעוד בן צקר בן מוחמד אל

היא הנסיכות הרביעית . ראש האוהל של המדינה –של המדינה. כשמה שכן היא ראס אל ח'ימה שוכנת בחלקה הצפוני 

 97,500מתוכם  504,850הוא  שטחה. על פי הערכות מספר התושבים בפדרציהה יאחוז מכלל שטח 3.2מהווה ובגודלה 

בעשורים  קרמיקה.הנחשבת למרכז עולמי של מחצבים בעיקר אבן גיר וליצרנית מובילה של מלט ותעשיית היא  .אזרחים

 האחרונים היא מבקשת להתמקד בפיתוח תעשיית הפטרוכימיה והחקלאות המקומית. 

היא מהווה מקור לחקלאות  יוכלו למצוא אותה כפוטנציאל עסקי בשל העובדה כיחקלאות  מיזמי ישראלים המבקשים לפתח

  במדינה. יוצרתהזעירה המ
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 )בתעתיק מערבית: פגירה(  הפוג'ייר

 שארקי )בתעתיק מערבית: מחמד בן חמד אלשרקי(-שליט: השיח' מוחמד בן חמאד אל

, כלומר המדינההמזרחי של  פההרים ונמצאת בחושרשרת היא מורכבת מ -פוג'יירה היא נסיכות חריגה בנוף האמירטי

 פוגיירה. ל הפדרציהש מכלל השטח 2.7מהווה כ היא ותושבים   236,800-. בשטחי הנסיכות מתגוררים כבגבול עם עומאן

ליצור שליטיה גם  והיא מרכז ספנות בינלאומי ומעגן של אחסון נפט. בדומה למגמה הכללית של איחוד האמירויות החליט

 למצב את פוג'יירה ככלכלה מתקדמת ובינלאומית.  ןשמטרת 2040ת טווח לשנת ות ארוכותוכני

 חברות ישראליות יוכלו למצוא שיתוף פעולה בתחום הספנות, אבטחת ספינות וכן היבטים של תפעול מספנות. 

 

  )בתעתיק מערבית: אם אלקיוין( ווייןיאום אלק

 שליט: סעוד בן ראשיד אלמועלא )בתעתיק מערבית: סעוד בן רשיד אלמעלאא( 

אחוז מכלל השטח של  מהווההיא אוכלוסייה.  נחשבת לאמירות הקטנה ביותר באיחוד האמירויות מבחינת ןיוייוק-אום אל

 אמירותפחות בינלאומית וממוסחרת. הכי ה הנסיכות מבחינות רבות היא נותרה .תושבים 80,00 -ובשטחה כ המדינה

כות אחרת. מאפייניה הכלכליים הנשענים מכל נסייותר  ומסורת בדואית שבטי י והיא בעלת מבנהשמרה על ריחוק תרבות

 ל כך יותר מכל. עעל דיג מעידים 

ס מר -את תרבות הבדואית הקדומה. צפרים ימצאו בין החודשים נובמבר בו ישראלים ימצאו את הנסיכות כמקום שניתן לחוות

טופוגרפי היא הפכה להיות אחד מאתרי ספורט המו כן בגלל הגיוון כסוגים שונים של ציפורים בסמוך למי החוף של הנסיכות. 

 אקסטרים הבולטים בעולם. ה

 

 עג'מאן:

 שליט: השיח' חמיד בן ראשיד אלנעימי

היא תושבים ו 504,000כ בשטחה פדרציה. ה יאחוז מכלל שטח 0.3מאן היא הנסיכות הקטנה ביותר במדינה ומהווה 'עג

אזור הסחר החופשי של הנסיכות תורמים רבות לכלכלת איחוד מאן ו'כך למשל נמל עג כלכלית. מגוונת מאודנחשבת ל

ייצור ספינות לצד העובדה כי משרדי ממשלה רבים  י ומרכזערבהמפרץ ה ם שלפיננסיבנקאות והאמירויות. היא אף מרכז 

 תברווהיא ע בעג'מאן בעשורים האחרוניםנמצאים בשטחה. כתוצאה מכך עובדים זרים בעיקר ממזרח אסיה עברו לגור 

תנופת פיתוח משמעותית. עברה הדתי הנוקשה שנמנה על הזרם הוהאבי של האסלאם יכול להסביר את המסגדים הרבים 

 .ואת כוחם של אנשי הדת במקום שנמצאים באזור

 ישראלים המבקשים לפתח קשרים הנוגעים למגזר הפיננסים, הביטוח וחברות נדל"ן ימצאו אותה מעניינת.

 

 היחסים בין הנסיכויות

 גורמים הנפגשים עם בכירים מאיחוד האמירויות ראוי לשים לב ליחסים הפנימיים בין הנסיכויות. ל

 :הנסיכויות הקטנותאת  תכלול רקה של המדינה הייתה להקים פדרציה שתהיוזמה הראשונה של בריטניה ערב הקמ

. הקטנות לגדולות דבר המעיד על המורכבות של היחסים בין הנסיכויות יירהג'ימה ופו'וין, ראס אלחיקלמאן, אם א'ה, עג'שארג

באי לאבו דאבי. ראשית יש לדעת כי מדובר בשתי נסיכויות שנוצרו והיא מערכת היחסים בין דואולם הסוגייה הרגישה ביותר 

כמו . פדרציהגדולות ביאס שמקורו במרכז חצי האי ערב. מלבד זאת אלו שתי הנסיכויות העשירות וה -הבנימאותו השבט 

. מצד שני אבו דאבי היא במנהל הבכיר של המדינה יש נפט והן תופסות את עמדות המפתח הללו רק בשתי הנסיכויות כן

 טון הפוליטי. נותנת את ה בעשורים האחרונים היאהבירה, היא הנשיאה ו
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מתעצם  . האתגר ביחסיםהנסיכויות הקטנותטיקה פנימית מול יכל אלו יצרו עד השנים האחרונות מתח בין השליטים ופול

בחשדנות את הנשיאות  ראתהבאי היסטוריה ארוכת שנים של אוטונומיה תרבותית וכלכלית והיא ושלד גם על רקע העובדה

בשנים מייצרת  שדובאי ווןלידי ביטוי במחלוקות על מדיניות הנפט כי ושל אבו דאבי. היחסים המורכבים בין הנסיכויות בא

ן אי הסכמה לגבי המדיניות כלפי איראן בגלל שבשטחה פעלו הרבה חברות איראניות ורבים וכ אנרגיה פחותת האחרונו

 2010באי בשנת ודאליו . בעקבות המשבר הכלכלי החמור שנקלעה מהאזרחים בנסיכות הם אינם ערבים אלא פרסים

 וכןקו נגד איראן  הניות חוץ עצמאית ויישרהיא וויתרה על מדי ,מיליארד דולר 20והסיוע שהעניקה לה אבו דאבי בסך 

. על רקע שרשרת המשברים הכלכליים שפקדו את דובאי ובראשם משבר הקורונה אבו דאבישליטי ל רבות סמכויות הריהעב

 לא נראה שיש חשש כבעבר שדובאי תבקש יותר עצמאות או שליטה במדינה בעשור הבא. 

 ם המשפיעים במדינה?ימי הם הגורמים הפוליטי

השיח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן  -בעשור האחרון הגורם המשפיע ביותר במדינה הוא יורש העצר הכריזמטי של אבו דאבי

. הוא משמש כיורש העצר ומילא בעבר תפקידי מפתח MBS -כהקבלה לעמיתו הסעודי מוחמד בן סעוד MBZ -הידוע בכינויי

י. הוא טייס בהכשרתו ועבר אימונים בבתי הספר הצבאיים כמו רמטכ"ל שם זכה להערכה רבה על שיקום הצבא המקומ

ייחוסה של אמו. בבתי  -במרוקו שבחסות בריטית. כוחו האמיתי נובע מהגורם החשוב ביותר בבית מלוכה מפרץ ערבי

המלוכה הערביים הגורם החזק ביותר היא האמא שמצליחה לכבוש את ליבו של השליט ובכך להבטיח כמה שיותר בנים 

שייצרו יחד קואליציה של אחים מלאים מול שאר הנסיכים. רוצה לומר כי בפגישתכם עם גורמי מפתח מבתי המלוכה זכרים 

סדות ימהות מרקע גבוה מגיעות מהמשפחות המייניתן להבין את מעמדו של גורם רשמי על פי מוצאה ומעמדה של אמו )א

בנים  17אחים מלאים הצעירים ממנו מתוך  5העצר יש עוד נוודי(. כך למשל ליורש -של המדינה בעיקר ערביות מרקע שבטי

שנולדו לשליטה של איחוד האמירויות השיח' ח'ליפה. אלו תופסים את תפקידי המפתח במדינה ומבססים את כוחם במגזר 

 העסקי, הצבאי והפוליטי.

 קה פנימיתפוליטי :עשה ואל תעשה

 של איחוד האמירויות במזרח התיכון עשה: הכר את המדינה. החמא על תפקידה, מעמדה והישגיה

האמירטים ללא יוצא מן הכלל מעריצים את מייסד המדינה השיח' זאיד בן נהיאן שהפך לשליטה הראשון של איחוד  .1

 האמירויות והציג ויישם את החזון שלה.  

אשונה באזור איחוד האמירויות היא המדינה המגוונת ביותר בעולם הערבי מבחינה כלכלית. היא הייתה למדינה הר .2

החלה בפיתוח ענפים שונים. בעקבותיה לכן הכלכלית ו האת יציבותבטווח הארוך שהבינה כי התלות בנפט תסכן 

 .מרשימההחלו גם שאר מדינות האזור לפעול בנושא אם כי בהצלחה הרבה פחות 

שיר ובכל מקרה כלכלה. הם מגיעים פעמים רבות מרקע עבמנהל ובמפתח התופסים את עמדות  רויותאזרחי האמי .3

הם מורגלים בסבסוד נדיב של המדינה. כל אלו הופכים את האזרחים במדינה למאוד גאים בהישגיה והם פחות 

 עסוקים בפוליטיקה בשל העבודה כי המחסור הוא לא משהו שהם מכירים.

רבים ממערכת המשפט הצרפתית  םלאיחוד האמירויות מערכת משפט מתקדמת מאוד והיא מושפעת בהיבטי .4

האסלאם. בהיבטים של פלילים היא מאזנת בין את עקרונותיה מערכי בעוד שבהיבטי משפחה היא יונקת  והמצרית

 .בינלאומיתהמשפט המוסלמי למקובל במערכת המשפט ה

היו  האחוז מתושבי 15 -כ כבר לפני עשור .איחוד האמירויות היא מדינה שחרטה על דגלה את עקרונות הסובלנות .5

 .פעלו בה בתי קברות נוצרייםו נוצרים וכנסיות

רשמי היא סונית הרי באופן מרות שהמדינה ל .סוני כמעט ולא קיים-בניגוד למדינות רבות באזור המתח השיעי .6

 .  מלא ששיעים זוכים לחופש פולחן

מבחינת הטון בעולם הערבי. אם במאה העשרים היו אלו  מובילותאיחוד האמירויות נחשבת כיום לאחת המדינות ה .7

ר וסעודיה הן המעצבות אקט ,כיום ניתן לומר שאיחוד האמירויותשם, סוריה ועיראק שעיצבו את האזור הרי מצרי

 את השיח הפוליטי, המדיני והחברתי.

וצעדי רפורמות  עם הנתינים בניגוד למדינות רבות באזור לא פרץ אביב ערבי במדינה וזאת בזכות הידברות קבועה .8

 משמעותיים שביצעו שליטי הנסיכויות בעשורים האחרונים בשטחם.
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 אל תעשה פוליטית:

חוששים  האמיריטים. איחוד האמירויות אינה מדינה דמוקרטית ואין מקובל לדבר על דמוקרטיות כמודל שלטון מועדף .1

שבטי שהוכיח את עצמו בעשורים -מאוד מדמוקרטיה לא מתפקדת כמו שיש בכווית ומעדיפים את הסדר החברתי

 האחרונים.

 אסור בתכלית האיסור לערער על שלטון משפחות המלוכה במדינה. .2

 טים על משפחות המלוכה.רימומלץ שלא לדבר עם אמבאופן כללי  .3

נעו מלשוחח על פוליטיקה מקומית. ההעדפה של האזרחים היא הזהות מיבמדינה אין מפלגות פוליטיות ולכן ה .4

 . משפחתיים-או הקשרים האישיים השבטית ופעילות לקידום ענייניהם דרך המוסדות השבטיים

כנס לפוליטיקה יזהרו מלהי, הןאיראו ןמצרים, לבנומ למשלבאיחוד האמירויות עובדים זרים מלאומים שונים כמו  .5

 אינכם בקיאים במוצאם.אזורית עם גורמים ש

 המנע מלדבר על מדיניות הממשלה או המדינה כלפי העובדים הזרים. .6
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 פרק שני: חברה ותרבות באיחוד האמירויות

 רקע

בין השאיפה לריכוזיות  המבנה הריכוזי של איחוד האמירויות תחת השלטון של משפחת אל נהיאן מחייב מערכת איזונים

 ה השלטת,משפחהלבין הצורך לחלוק את הכוח וההישגים הכלכליים עם כלל הגורמים המרכיבים את הפדרציה. כך למשל 

, לאחר מכן היא צריכה כדי לקדם מהלכים במדינה צריכה את ההסכמה של האליטה הכלכלית של המשפחות באבו דאבי

באי ובעיקר למשפחה השלטת והאליטה ודאבי, לאחר מכן לאינטרסים של תושבי דלדאוג לשאיפות של כלל תושבי אבו 

אתגר שלטוני  תיוצר שיטה זאת. שאינם אזרחים תושביםללאחר מכן לכל אזרחי האיחוד האמירויות ולבסוף  שלה הכלכלית

. כך אחת במדינה תהמתקיימווצורך בגמישות רבה שכן מדובר בשבטים, משפחות, עדות, גזעים, לאומים ודתות שונות 

 כל כך לחם על עצמאותה של המדינה מהווה אתגר כאשר מדובר בחברהילמשל היכולת ליצור ערבות הדדית ומוכנות לה

רב גונית. לפיכך ההנהגה באיחוד האמירויות אימצה גישה מאוד פרגמטית על מנת להתקיים בסביבה חברתית כל כך 

 מורכבת.

וב מאוד ביצירת שיח חברתי משותף וערבות הדדית בין כלל הקבוצות המרכיבות מהווה חלק חשהאמירטי משרד התרבות 

האחרונים סכומי עתק בהדגשת התרבות המקומית באמצעות  ם.  זו הסיבה שהמדינה משקיעה בעשוריאת המדינה

יבטים ה פסטיבלים, מיצגים, מוזיאונים, לצד יצירת תנאים לאושר חברתי וערכים של משפחה וקהילה כמו גם הכנסת

על בסיס תרבות מבחינה זו המגמה של יצירת קהילה עם ערבות הדדית  כניות הלימודים.של ערכים משותפים לתוך ת

 הנדיבה של המדינה באזרחים על מנת ליצור זיקה ונאמנות לשליטים. כלכליתהחליפה את התמיכה המשותפת 

מדינה רנטיירית" "כונה בספרות המחקרית כמאז הקמתה ועד השנים האחרונות קיימה איחוד האמירויות מדינה המ

באמצעות הטבות נדיבות מאוד  לאזרחים שהשליטים משאילים את נכסי המדינה ומחזירים את הרווחים המשמעותש

כל אלו בתמורה  .הטבות נדיבות במיסויומזון ומוצרי אנרגיה סבסוד תעסוקה במגזר הציבורי, סבסוד כבד על חינוך,  הכוללות

. ואולם בשנים האחרונות על רקע השינויים באזור שליטיםלכך שהאזרחים לא ייקחו חלק בתהליך קבלת ההחלטות של ה

גם איחוד האמירויות עושה צעדים על מנת לצמצם את הסבסוד בשטחה לטובת הגמשת המערכת והירידה בהכנסות הרי ש

 הפוליטית והחברתית.

 אמירויותמאפייני החברה באיחוד ה

 במדינהאחוזים מהתושבים  85החברה באיחוד האמירויות מתחלקת לשתי קבוצות עיקריות האזרחים והעובדים הזרים. כ 

ולגיוון כלכלי  לפיתוח רב נובע מהשאיפהפיליפינים. הצורך בכוח אדם זר וההם זרים בעיקר מהודו, פקיסטאן, מלזיה 

. ואולם העובדים הזרים עיקרי כמקור אנרגיה "זהב השחור"חר השימוש ברווחה כלכלית גם בעידן שלא ובטיחיש משמעותי

מדיניות קשוחה לגבי היכולת להפוך  איחוד האמירויותהפכו לאתגר זהותי, כלכלי ולאומי עבור המדינה ובעקבות כך יצרה 

עלים במגזר העסקי ופו ודובאי הזרים מתגוררים באזורים של אבו דאבי עובדיםה מרבית לאזרח מלא בפדרציה. בשלב זה

ולכן יש בהן  בעוד המגזר המנהלי הבכיר נשמר בידי האזרחים. שאר הנסיכויות נחשבות עדיין לפחות בינלאומיות ומפותחות

 מגמה של זרים לעבור גם אליהן. ישנה אם כי יש בשנים האחרונות  פחות זרים

 הזרים לכמה קבוצות:אוכלוסיית ניתן לחלק את 

 .בעיקר מערביים -מרוויחים משכורות גבוהות במיוחדומייצגים חברות בינלאומיות הזרים  .1

 .ערבים שעברו למדינה בשנות השישים והשבעים על רקע התעשרות המדינה ותופסים עמדות מפתח במגזר העסקי .2

 בעיקר מהודו. -משפחות ואנשי עסקים ממוצא לא ערבי שפועלות במדינה כבר משנות השבעים .3

 כמו מצרים, ירדן ופלסטינים. בעיקר ממדינות ערביות -ם של מורים, עובדים טכניים ואנשי מכירותעמד ביניימ .4

 ממדינות מזרח אסיה.  מגיעים בעיקרמועסקים במלונות, בנקיון, בשדות הנפט ועוד. אלו העובדים זרים לא משכילים  .5
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 :ועל פי סדר החשיבות ניתן לחלק את קבוצת האזרחים בצורה הבאה

אזרחים מבני משפחות השליטים של איחוד האמירויות. אלו תופסים את עמדות המפתח בפוליטיקה, בצבא ובמנהל  .1

 אבו דאבי.מבעיקר  -הבכיר של מדינה

, שנמצאים במדינה עוד קודם הקמתה וקשורים אך גם ערבים אזרחים מקרב משפחות סוחרים, בעיקר פרסים .2

 ואבו דאבי. באיודמבכלכלה החופשית בעיקר 

אך ממשפחות שחיו באזור קודם הקמת  נוודי-אזרחים ממוצא ערבי ממעמד הביניים בדרך כלל מרקע שאינו שבטי .3

 נמצאים בכל הנסיכויות. -המדינה

 בעיקר באבו דאבי ובדובאי. -ערבים שיעים או אפריקנים שהיו במדינה ערב הקמתהממעמד הביניים אזרחים  .4

כיוון שהיו נוודים למחצה עד  משפחות בדואיות שלא לקחו חלק בתהליכי השגשוג אזרחים ממעמד נמוך בדרך כלל .5

 .בעיקר בנסיכויות הקטנות -שלב מאוחר יחסית אחרי הקמתה של הפדרציה

 

 וספורט סמלים לאומיים

לוקח . כמו כן הוא ת המחמד של רבים באזוריחיסמל סטטוס וכהבז הוא סמל לאומי במדינות המפרץ הערבי. הוא משמש כ

את דרכם של  כמי שניווט מדינהלאומי כמו ציד שועלים. הוא מסמל את העבר השבטי הערבי של החברה בהספורט חלק ב

 בודד זרים. העלות של בזעובדים המדגיש את ההבדל בין האזרחים לבין הבעיקר מרעה. כיום הוא הרועי הצאן לאזורי 

 80,000האליטה הכלכלית יכולה להחזיק בהם. עלותם נאמדת ב הגיעה בעשורים האחרונים לסכומים אסטרונומיים ורק 

 ורבים מבני העשירים נוהגים לצרף אותם למסעות היאכטות שלהם.  אחדדולר ל

 אטקרציה מעניינת ושוברת רשמיות. סיור במצפה ציפורים או בזים יכול להיות 

 

 ייחודיים לכל נסיכות: ומיצגים סמלים

שלהן על הייחודית ין לכל נסיכות היסטוריה ודגש כלכלי שונה. לפיכך הנסיכויות מבקשות להדגיש את ההיסטוריה כפי שצו

 ובמוזיאונים רלוונטיים: , פסטיבלים, שיתופי פעולה תרבותייםידי השקעה באומנות

באי מדגישה באמצעות ושנה. ד 1800 מלדובאי תרבות ימית מפותחת ונמל אסטרטגי עם היסטוריה של למעלה  - דובאי

 המוזיאונים שלה את התרבות הימית והמסחר סביב הים שפיתח מאוד את הנסיכות. 

 י מבקשת להדגיש את הסחר היבשתי שהתפתח בעקבות הסחר עם יורדי הים. באבו דאבניגוד לדובאי הרי ש - אבו דאבי

 ערב גילוי הנפט ,נינים שרווח מאוד באזורהנסיכות מבקשת להדגיש באמצעות מוזיאונים ואומנות את סחר הפ - שארג'ה

 .במדינה ובמפרץ הערבי בכלל

עניות והפחות מוכרות לבולטות בתחומים של השקעות המבקשות להדגיש את השינוי שעברו הנסיכויות  - עג'מאןו פוג'ירה

  וטכנולוגיה. 

 מבקשת להדגיש את ההיבטים של המורשת הנוודית והמסורת הערבית הקדומה.  - ויןוקי-אם אל

 

 ספורט עממי 

 : מבוסס על מסורות בדואיות קדומותהספורט העממי 

 .פנינים שלייתצלילה חופשית ו  ,מרוצי גמלים, מרוצי סוסים, ציד באמצעות עיט

 .בשל תפקידם בהיסטוריה הערבית יחס מיוחד לסוסים ערביים אצילים םיטארילאמ
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 דע, עשה ואל תעשה בנושאים הנוגעים לחברה באיחוד האמירויות

 

בכירים העובדים הזרים הוא ברור עד כדי כך שגם עבור אנשי עסקים האזרחים למעמדם של הפער בין מעמדם של  .1

כרו ז או נפגשים עימם עסקיםשים. לפיכך כשאתם עושים ישנמנים על הקהילה הזרה הם נתפסים כאצולה ובלתי נג

 שמדובר בקבוצה שנתפסת ותופסת את עצמה כאליטה חברתית וכלכלית.

פיסית ובעת השיח  האמירטים לא מתרועעים עם העובדים הזרים ולכן הקפידו לדעת עם מי ואיך לסדר את הפגישות .2

 במשא ומתן.

 .והודים איראניםותר רב גזעי בדגש על באי הוא יובדואי ואילו בד-המרכיב החברתי באבו דאבי הוא יותר ערבי .3

טית ביחס למדינות ריממשלת איחוד האמירויות רואה בסוגיית הנשים דרך להדגיש את הליברליזם של החברה האמ .4

 ילה"העצמה נשית" ולא במ ושגואולם בנושא זה עשו שימוש במ פרט.ב ערבימדינות המפרץ הלובכלל מוסלמיות 

 . תכחיובי תנתפס השאינ "ניזםיפמ"

אין לערער או  - לפחות רשמית קנאים בשמירה על דת האסלאםלמרות הדימוי הליברלי והמתקדם הרי שהם  .5

 או ליצור וויכוחים תיאולוגים. בסוגיה זו "להתפלסף"

 .יה הלהט"בית לא זוכה לשום אמפטיה או יחס סובלניהסוג .6
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  האמירויותפרק שלישי: תרבות עסקית, אירוח ושהייה באיחוד 

 רקע

ראשי החברות והאזרחים  והיכרות עם מגוון תרבויות. איזון מורגלים בעשיית עסקים המחייבים תושבי איחוד האמירויות

 םיכמאוד מודרני תושבי המדינה נתפסים .ומערבית , אסיאתיתאסלאמית ,בדואית, תרבות שבטיתמורגלים בתמרון בין 

ובעיקר  תושבי המדינהלמכלול ההיבטים של  יםהיא להיות רגיש ומפגשים חברתיים הדרך לעשיית עסקים זאתולמרות 

טים שימרו את המסורות השבטיות של ריאלו שהם אזרחים להבדיל מהעובדים הזרים על גווניהם השונים. כך למשל האמל

מעסיקים מקרב מעמד שנדמה לעיתים  תוצאה מכך. כמבנה חברתי מאוד הירארכי לצד אדיבות ואירוח כעקרונות מנחים

מהעולם השבטי  פעמים רבות הדבר נובע מכך שאלו הקודיםאבל  כלפי הזרים נוהגים בהתנשאות או פטרונות האזרחים

 ראש המשפחה הוא גם זה שמקבל את ההחלטות הסופיות.ושבו לשיח' או למשפחות אצולה כוח רב 

 עקרונות מנחים לשיח ומשא ומתן

 יבות עמוקה למשפחה, חמולה, שבט, מעמד הסוחרים ולבתי המלוכה. לפיכך:באיחוד האמירויות מגיעים עם מחו האזרחים

 עשה:

במשא ומתן, יש חשיבות לא רק לתוכן אלא גם לצורה. היכולת לנאום בשפה גבוהה הינה יכולת מכובדת בשפה  .1

  .טובות אבל גם מלל נאהמשא ומתן, רצוי שתכינו הצעות  שיח או הערבית. במידה ואתם מכינים

לכל חבר בקבוצה צריכה להיות פונקציונליות. גם לכם. עליכם לדעת בדיוק מה תפקידכם ומה חשיבותכם לקבוצה  .2

  ון(.אותה אתם מייצגים )משפחה, חברה, ארג

תכן במשא ומתן, נסו לכוון לתועלת אותה תפיק הקבוצה הרלוונטית. למשל, במידה ותבטיחו רווחים לפרט עצמו, יי .3

והדבר לא יפתה אותו. אם תבטיחו רווחים לבעלי המניות )קבוצה גדולה מדי שאינה פונקציונלית( ייתכן שגם זה 

  .ייתכן וזה יהיה היעד המדויקאו הנסיכות יהיה לא רלוונטי. אם תבטיחו רווחים למשפחה השלטת 

פונקציונלית. דבר זה בהחלט יקנה לכם במשא ומתן, נסו להציג את הארגון אותו אתם מייצגים כ"משפחה" כקבוצה  .4

 .נקודות בצד השני

האמריטים הם עם מסורת מסחרית והם אוהבים לשלב נושאי שיחה בעת פגישות. הם נוטים ל"קפוץ" מנושא לנושא  .5

 אבל המטרה ברורה. שלחו את אנשי השיווק המתוחכמים שלכם ובעלי עומק היסטורי והשכלה רחבה.

נעשים באמצעות חברויות, היכרויות, מערכות לא פורמליות ולא בהכרח בין חברות  היחסים בין האנשים במדינה .6

מסחריות. היחסים האישיים הם הפנים של החברה ולא החברה עצמה ולכן בניית תשתית ארוכת טווח מחייבת 

 שדרה של אמון ארוך טווח. 

המשפיעים עליהם. נסו דרכם לקדם זהו את המשפחות, השבטים או בני המלוכה האמונים על המגזרים השונים או  .7

 את עסקכם. 

יכולתכם עבדו עם גורמים מקומיים שידגישו את  .בעלות עושר רב כלכליות במהלך המשא ומתן תפגשו עם חברות .8

  .: נהג, מלון מתאים לאירוח וכדומה בעת הביקור של מקבילכם בארץהעסקיות והכלכליות

 עת.המוצ ארוחות הן זמן מצוין להבהרות של העסקה .9

 אל תעשה:

מי שנמצא מולכם אינו מייצג את עצמו! הוא מייצג את כל הקבוצה העומדת מאחוריו. לכן פגיעה בו היא פגיעה  .1

הפרט אינו רשאי לפגוע במוניטין הקבוצה.  מורגלים. בקבוצה ולהיפך. דבר זה הופך אותו לרגיש בהרבה ממה שאנו

 מלכלכת" את כל הקבוצה. "כלומר, התנהגות לא "מוסרית" או לא מקובלת 

אין לגרור לשתיית אלכוהול ועדיף להימנע  ביות". כחלק מכךאין לנסות "להכתים" את הפרט בהתנהגויות "מער .2

אין "להתלכלך" בדיבור על מושגים תרבותיים, נשים, כסף או ה. מהנושא בכלל, גם אם נראה שיש הבנה בצד השני

  .אין צורך לשתף פעולה. הסיכוי לשגות הוא גבוה כל דבר אחר. גם אם הצד השני מפגין נטייה,
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ב לקבוצה כולה. הנראות והנשמעות חשובות לו יותר מאשר לכם מאחר ויש לו קבוצה שלמה זכרו שהצד השני מחוי .3

מאחר והצד  .המציצה מעבר לכתפו. יש דברים שהצד השני רוצה לאמר אבל פשוט לא יכול בשל אילוצי הקבוצה

של "אנחנו" ו"הם", יש לשים דגש במשא ומתן על פתרונות משותפים או לפחות להציגם השני חושב במושגים 

 ככאלה.

  .ירתיעו את הצד שני מאחר והוא יחווה אותם כמלחמה בין קבוצות WIN-LOSE פתרונות של .4

ת ערבית עילגת( שלו צריכים להיעשו " אומחוות ערביות"סיונות להתחבב על הצד השני או "לדבר את השפה" )ינ .5

 .במידה ובהדרגה. אין סיכוי להצליח מיד בקניית אמונו של הצד השני והסיכוי להיתפס כ"מתחזים" גבוה

נדרשת רמה מסוימת של שמרנות בהתנהלות היומיומית. אין צורך "להפתיע" ולפרוץ את גבולות החשיבה המקובלת  .6

"מצגת שהשני. אלה לא אמריקאים ם זה משליך על התנהלות הצד אבכל מהלך ומהלך. זה יכול להרתיע, בעיקר 

  .של דקה שתעיף למנכ"ל את הסכך" זה לא מה שמתאים להם

הצד השני בהחלט יכול להיתלות בגורמים שאינם בשליטתו )מזג אוויר, שלטונות וכו'(. בד"כ לא מדובר בחמקנות  .7

השיח יכולים לעשות זאת אלא בצורת שיח. המקובל הוא להפגין כפיפות לכוחות שאינם בשליטתך. גם אתם ברמת 

  .מדי פעם

השיח הערבי אינו ישיר ובהרבה מקרים יכול להיות מעורפל ורומז. מאידך, אל תשאירו דברים תלויים באוויר.  .8

 .על מנת שלא להלחיץ את הצד השני") XYZ השורות התחתונות צריכות להיות קונקרטיות )"נדבר מחר על

והיא בראש סדר עדיפויותיו. אל תצפו שהוא יכרות אתכם ברית )באמירה  מייצג קבוצה אמיראטיה אזרח, הןצויכפי ש .9

 .ובמעשה( וינטוש את קבוצתו

טי בפרט. זכרו כי הישראלים אינם רילעשות עסקים בכלל ולבנות אמון בפרט בעולם השבטי וזה האמ רב לוקח זמן .10

וצאות מוגזמות על מיזמים או טים נכוו קשות מהרימבקשים לעשות עסקים באזור והאמההיחידים או הראשונים 

הצעה להשקעה  .חדשים הצעות עסקיות כך שהם זהירים הרבה יותר עם השותפים העסקיים ובכלל ביצירת מיזמים

  תפס כרצינית יותר.ימשותפת ת
 

 פגישות

 תיאום פגישה

 עשה:

  פגישה תתואם לפחות שלושה שבועות לפני קיומה. .1

מוסד זה של תיווך המכונה בערבית ואסיטה )בתעתיק  גורם מתווך.הדרך הטובה ביותר ליצור פגישה היא דרך  .2

ואסטה( מקובל מאוד במזרח התיכון ובאמירויות בפרט ומשמעותו השגת קשרים או השפעה דרך מתווכים  -מערבית

 כדי לקדם או לזרז תהליכים.

 .תיאור של האדם שהם עומדים לפגוש ו בידי המתווךריהשא .3

פעמים ביום ובהנחה שיש סיכוי שהאורח או המתארח מתפלל כדאי לשים לב  5ת התפילות המוסלמיות מתקיימו .4

 לנושא זה בהיבט של פגישות. 

 .בערב סופ"ש הרשמי הוא מיום שישי ועד שבת .5

 

 אל תעשה:

 אל תנסו לעבוד עם כמה מתווכים. מדובר בחברה קטנה ושבטית.   .1

קובעים פגישה דרך המזכירה כי היא חסרת כוח. מקובל המושג של קביעת פגישה דרך המזכירה לא ממש קיים. לא  .2

 תפקידה של המזכירה הוא רק לוודא שהפגישה מתקיימת. לעשות זאת דרך מתווכים.

 יכול להשתנות ולכן אל תקבעו פגישות נוספות לאותו יום. נהכמו גם זמ ועד הפגישהקחו בחשבון שמ .3

 פגע.ימקום לההזזת פגישות במהלך יום הפגישה מאוד מקובלת. אין  .4
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יש להגיע בזמן לפגישות אבל לא להיות מופתעים אם הן יחלו הרבה יותר מאוחר משנקבע. עקרונית המגזר הפרטי  .5

ועד  7:30ואילו המגזר הציבורי עובד מיום ראשון בשעה  17:00עד  9:00עובד מיום ראשון עד חמישי מהשעות 

 .1400אחרי  תפגישו קבעותל אבל א 1600. יש גם כמה משרדים שיהיו פתוחים עד 2:30השעה 

אין טעם לקיים פגישות בזמן צום הרמדאן. חלקם צמים או בביקורים משפחתיים. יש לזכור שמועד צום הרדמאן  .6

 משתנה משנה לשנה.

 בפגישה

 לבוש 

 :עשה

 במזרח התיכון מקובל להגיע לפגישות בבגדים צנועים לגברים ולנשים.  .1

 . יותר מקובלתשחורה נחשבת לחליפה ועניבה, חליפה  -גברים .2

הלבוש באיחוד האמירויות מבטא את הבדלי המעמדות בין זרים לאזרחים. לכן בפגישות עמכם הגברים והנשים  .3

יגיעו ברוב הפעמים בלבוש מסורתי. בשנים האחרונות יש גם פלסטינים וירדנים שלובשים בגדים אלו ולכן חשוב 

 לבדוק מה הרקע של מי שמגיע לפגישה. 

 :תעשה אל

 עדיף חליפת עסקים או חצאית עד הברכיים השתדלו לא ללבוש בגדים חשופים כולל נעלי עקב פתוחים, -נשים .1

כסו את הכתפיים והברכיים. אין צורך לנשים לא מוסלמיות ללבוש צעיף אלא רק במקרה שאתם מצטרפים לביקור  .2

 .דתי

 

 לחיצות ידיים ומגע

 :עשה

 .רק עם יד ימין ייםלחצו יד .1

 אמירטייד, חכו עד שהאת כף הטים נוהגים ללחוץ יד זמן ארוך יותר מהמקובל, אל תהיו מופתעים ואל תמשכו אריאמ .2

 ימשוך את ידו. 

 .גבר ללחוץ את ידןהטים עדיף שימתינו ליוזמה של רינשים שעושות עסקים עם אמ .3

  אם יש כמה אנשים בחדר יש לפנות קודם כל למבוגר ביותר ואז לשאר בכיוון השעון. .4

 ".אדון משה"טים בניגוד לאחרים פחות רשמיים בנוגע לשמות לפחות כלפיכם ולכן יכולים לקרוא לכם ריאמ .5

 ראשוני קרוב יותר מהמקובל במערב. המפגש ה עתהמרחק הפיסי ב .6

 .מקובל מאוד במפרץ הערבי לעיניים מבט חודר וישיר .7

 :אל תעשה

 לכך יד אלא הנהנו בראש אלא אם כן היא תגיש את ידה. יש חשיבות גדולה לה אם אישה נוכחת בפגישה אל תגישו .1

 שלא להאריך במבט כלפיה.

הושיטו את ידה אם עובדת זרה נמצאת בחדר היא לא תלחץ יד עד שהמארח שלה יציג אותה ואז אם היא תושיט  .2

 .לה

 .הקפידו שלא לחשוף את קרסולי הנעל .3

 איחוד האמירויות.ידי הדור המבוגר של הרמת אגודל יכולה להתפרש כפוגענית על  .4

 .גם לא של ילד כביטוי של חיבה אזרח אמירטיאל תגעו בראש של  .5

  אדם.על  א מקובל להצביעל .6
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 ביקור יכרטיס

 או הארגון. הדגישו תארים ובמה התואר ואת השיוך שלכם לחברה .1

 .שמרו על קשר עין בזמן החלפת כרטיסי הביקור .2

בעיקר בשל העבודה כי במדינה מגוון של גזעים, דתות, עדות שלכם  או האורח המארחשם ת להגות נכון אלימדו  .3

 .ושמות ממדינות שונות

 במפורש. אלא אם כן אמר זאת עשו שימוש בשמות פרטייםאל ת .4

 

 תוך כדי פגישה

 עשה:

לשיח שיחה כללית, נגיעה בהיבט העסקי, מעבר מודל הפגישות עם אמירטים נראה בדרך כלל בצורה הבאה:  .1

 .יםיבנושאים חברתיים כלליים ושוב חזרה לנושאים העסק

גם  כאשר יש התנגשות בין אינטראקציה בינאישית ובין "עמידה בזמנים" העדיפו ככל האפשר את האינטראקציה. .2

 .בעסקים, זמן הוא כסף, אבל פחות ממה שאנחנו מורגלים בו במערב

 מערב.פגישות עם גורמים מהמפרץ הערבי ארוכות מהמקובל ב .3

  .מנהלי הכספים מצד שניודו בדרך כלל מנהלי המחלקות מצד אחד חשוב ביותר יושב בראש השולחן, לצהאיש ה .4

 האישיות הבכירה בחדר. והאיש ששואל הכי הרבה שאלות בפגישה הוא ככל הנראה אינ .5

מה מסוימת בתרבות המערבית הזמן הוא משאב אותו יש לנצל, והוא לינארי. כלומר זמן מסוים מוקדש למשי .6

והמשימה צריכה להתחיל ולהיגמר בזמן. בתרבות המפרץ ערבית הרבה דברים יכולים לקרות בזמן אחד ואין 

ערכית בין משימה לבין מסגרת זמן. זאת בעיקר מכיוון שבתרבות שכזאת, חשובה יותר האינטראקציה -התאמה חד

ארח מקבל שיחות תוך כדי פגישה או אל תעלבו אם המהחברתית וההרמוניה מאשר "עמידה בזמנים". ולכן 

שאנשים אחרים נכנסים לחדר תוך כדי הפגישה שלכם. זו גם הסיבה שהרבה מהישיבות מתקיימות בדלתות 

 פתוחות כנראה בגלל התרבות של כניסה ויציאה של עובדים ומשפחה לביקורים.

 בזמן צום הרמדאן מקובל לומר "רמדאן כרים".  .7

 הקפידו להפנותה לגורם הבכיר והמבוגר בחדר. במידה ואתם מגיעים עם מצגת .8

 אל תעשה:

 .אל תקללו, גם לא בצחוק  :זהרו בדבריכםיה .1

אל תדברו בעניינים "מלוכלכים" )אלכוהול, נשים, עבירות מוסר וכדו'(, גם לא על מנת לתאר את עצמכם או צד  .2

  .שלישי

וכמה שפחות בצורת הציווי  "במלה "אתה הימנעו ככל האפשר מהתייחסות ישירה לבן השיח. השתמשו כמה שפחות .3

 )"עשה!" "אל תעשה!"( 

 אל תדברו בגנות המתחרים שלכם. הדגישו את החוזקות שלכם. שלילת המתחרים פוגעת בכם.  .4

אל תדברו על חיי המשפחה שלכם אלא אם נשאלתם, וגם אז בצמצום. אל תשאלו שאלות חודרניות מסוג זה את  .5

 .הצד השני

קסטיות. סרקאזם הוא אמירה של דבר אחד תוך כוונה לדבר אחר )"נו, למה שלא תעשה את הימנעו מאמירות סר .6

 .זה יותר לאט?" כאשר אתה רוצה שמישהו ימהר(. דבר זה אינו מקובל ואינו מובן בתרבות הערבית

שי סלאם. אנ-עליכום א-בסלאם עליכום היא הדרך המקובלת לברך את עמיתכם בפעם הראשונה ועליה הוא יענה -א .7

טים בגלל שהם מוסלמים ומולם בדרך כלל לא מוסלמים או בגלל שהם יותר מערביים יכולים לומר ריעסקים אמ

 ברכת קבלת פנים גם באנגלית. 
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 שפה וסגנון השיחה

 דע, ועשה:

ערבית היא השפה הרשמית במדינה ואולם רמת האנגלית בקרב האזרחים המקומיים גבוהה מאוד וחלקם אף  .1

לעשות בה שימוש כדי להפגין את חיבורם לקהילה הבינלאומית. שפות אחרות המדוברות במדינה הן מעדיפים 

 פרסית והינדית.

 תיקה במקום. והשפה הערבית נשמעת לעיתים עם מבטא פרסי זאת בשל הקהילה הפרסית הגדולה והו .2

 טים מדברים בשקט ובעדינות רבה. הרמת קול נתפסת כחולשה.ריאמ .3

 איטי, זה מעיד על כובד ראש וחשיבות. הקפידו על דיבור .4

אין לכם סיכוי להכיר את כל הניואנסים התרבותיים החברתיים והשפתיים. אם אתם לא מבינים או לא בטוחים, אמרו  .5

  .זאת במפורש ובקשו הסברים. אין בכך בושה. זה רק מוסיף לכם כבוד

 .המילים "נראה", "נבחן", "אולי", הן מילות נימוסין לומר לא .6

 החמיא לא צריך לקחת הכל בכובד ראשעל מנת האמירטים מתבלים משפטים ומשתמשים במשפטים מוגזמים  .7
 

 אל  תעשה:

 קט כבד.ו הצגת נושא על ידי אדם בעל דיאלאל תעשו שימוש בציניות, במילים בעלות משמעות כפולה א .1

 

 עם נשים ושיח משא ומתן

וצנוע לנשים. גם אם הצד השני מראה נטיות אחרות אין להתפתות. שמירה קפדנית על תפקידי מגדר ועל יחס מכבד  .1

 .שה שהיא מנכ"לית( יכמובן שאין לוותר על הערכים שלנו )א

גבר יכול לקבל החלטה מיידית. אשת עסקים אמירטית לעומת זאת תעדיף להביא את ההצעה לארגון -ראש ארגון  .2

  ולדון בה על מנת שלא לעורר התנגדות בארגון שלה.

 .עסקי רצוי לצרף להן גבר שיספר בשבחן ובמעמדןשיח ים שיוצאות לנש .3
 

 מחוות במהלך הפגישה

 במידה וקבלתם מתנה מקובל שלא לפתוח לפני המארח אלא אם כן הציע. לא מקובל לסרב למתנה.  .1

הצעה לארוחה משותפת רצוי שתתקבל בחיוב. מקובל כי המארח משלם. רצוי להושיב נשים ליד נשים בארוחה  .2

 וגברים ליד גברים. 

 .ארוחות מפנקות לא מעידות על שאיפה לסגירת עסקה אלא לתת הרגשה טובה .3

רקע של את המתנה המבטאת אפשר אם כי לא מצופה להביא מתנות קטנות בהיכרות הראשונית. ספר חברה או  .4

 .ינותהן מתנות מצואו האורח המארח 
 

 בעת שהייה באיחוד האמירויות

 אל תעשה:

 מנעו מצעקות ברחוב.יה .1

 מנעו מקללות ברחוב.יה .2

 אל תצאו מבית המלון עם בגד יום מחוץ לחוף או אפילו בקרבת החוף. .3

 לדת האסלאם.במידה ואתם לובשים חולצות עם כיתוב שימו לב שאין עליהן משהו פוגעני בעיקר  .4

 עדיף לכסות קעקועים משמעותיים. .5

 ים.יקטיבואין לרקוד בציבור בעיקר אלו המסווגים כפרוב .6
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 ם שאתם מעלים ברשתות החברתיות בזמן שאתם בשטחי איחוד האמירויות.ישימו לב לפוסטים פוגעני .7

 במידה והגעתם למלון עם חבר או בן זוג מאותו המין עדיף לבקש מיטות נפרדות. .8

 מנע מביטויי חיבה פומביים.יוג מאותו המין עדיף להלבני ז .9

 לבוש של המין השני אסורה. .10

 אסור לשתות בציבור .11

 איסור חמור אף יותר הוא להיות שיכור במקום. .12

 נהיגה בשכרות היא העבירה מהחמורות במדינה מוכת תאונות הדרכים. .13

 רכישה או צריכת אלכוהול רק במקומות המורשים לכך. .14

 בנושא של צריכת סמים.אפס סובלנות  .15

 צילום פורנוגרפי או הפצה נחשבים לעבירות חמורות .16
 

 אירוח )באיחוד האמירויות ובישראל(

חשיבות עליונה לשאלת "מי בעל הבית?". כאשר הצד השני נמצא בטריטוריה שלכם עליכם לצאת מגדרכם על מנת "לארח" 

ל תפגינו נדיבות יתרה וודאו בכל נושא מה אקחו פיקוד, יל תא :אותו. מאידך, כאשר אתם בטריטוריה שלו התנהגו כאורחים

  מותר ומה אסור. אל תרגישו בבית.

 אל תעשה:

 .אלכוהול לא מוגש בפגישות .1

 .אם אלכוהול לא מוצע בוודאי שאין לבקש .2

 .אל תסרבו לאוכל נוסף או בכלל להצעה לאכול .3

 .מוצרי חזיר או מוצרי חראםאו תזמינו לשולחן אל תבקשו  .4

 עשה:

 .ם יהיה בכיוון מעלה באמצע הצלחת"ברגע שמסיימים את הארוחה הסכו .1

 .אחוז או יותר על טיפ 10אם אתה המארח מקובל להשאיר לפחות  .2

 

 הגשה מומלצת באירוח

 תמרים

-עצי התמרים מהווים מקום מרכזי בתרבות הערבית .בארץ המוצא נוהג האמראטי לקבל את אורחיו תחילה בהגשת תמרים

מלונות או גורמים שבטית ובעבר שימשו כמאכל, משקה ואפילו שמפו. התמר הוא סמר לגאווה וסימן לפתיחות וקבלת פנים. 

 המבקשים "לקנות" את ליבם של האורחים מאיחוד האמירויות מומלץ שיציעו בחדרים תמרים תוצרת הארץ.

 קפה

מרבית הקפה הנמכר בעולם הוא מסוג "קפה עראביקה" שמקורו בדרום  .הקפה בחברה הערבית ידוע ומוכרמקומו של 

תימן של היום ועל שמו נקרא קפה מוקה שמשמעותו קפה מהעיר מוחא שבתימן. ספל הקפה מופיע על המטבע  -ערב

להגיש קפה עם הל ותבלין טים נוהגים אהאמירראטי כעדות לחשיבותו בחברה המקומית. ים האמאהדרה -המקומי

הזעפרן. תבלין זה מצוי בשפע באזור המפרץ הערבי. התבלינים יוגשו בנפרד בכוסיות קטנות ונהוג כי כול אחד מוסיף 

  .כרצונו. גם הקפה מוגש על מגש בליווי תמרים מקומיים
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 המטבח האמירטי

גמלים,  מדובר בבשר בשר מבחינת .על בשר, עוף ודגים יםי המסורתי מבוססטהמטבח האמראשל המאכלים העממיים 

דגים מסוגים שונים החיים במפרץ הערבי בנוסף למאכלי אורז מגוונים המתובלים בעיקר בתבלינים הודיים אילו עיזים ו

  .מסורתיים

  .: קינמון, זעפרן, כרכום והיל, כולם בעלי ניחוח מיוחדמטבח האמירטיתבלינים בולטים ב

  .עוף מקומח ממולא באורז מתובל בתבלינים שהוזכרו לעיל, בתוספת לימון יבש "מכבוס אלדג'אג'"י: מכונה המאכל העממ

 .הקינוח העממי מכונה אללקימאת מגש ועליו בצק מטוגן טבול בדבש

 חלאל: הכשרות האסלאמית

העולמי. למעשה היא מדורגת במקום הראשון בעולם מבחינת  "חלאל"איחוד האמירויות משחקת תפקיד חשוב מאוד בשוק ה

" חלאל"שימוש במזון הו של מוצרים כשרים לאסלאםאחסון  יאיכות הכשרות, הדרישה לכשרות, השקעות בכשרות, מרכז

 לנפש.  הוא הגבוה ביותר בעולם המוסלמי

 

 כיצד נקבע החלאל?

 .דברים שנאסרו במפורש בקוראן

  .לתורה שבעל פה היהודית( מקבילהה -חדית' )המסורת האסלאמיתדברים שנאסרו במפורש ב

 הבולטים. דתההסכמה של חכמי  -"הסכמת הכלל"

 חשובים.פסק ההלכה על ידי חכמי דת 

 

 דגשים לחלאל

כל הפירות והירקות והזרעים מותרים אלא אם כן הם רעילים או פוגעים כמו צמחיית קוצים אלא אם כן הוסרו בתהליך 

 הבישול. 

 חיות

 .טורפות -רעילות, ו"רעות" :טהורותכן אינן חיות ים, יבשה ועופות מותרים אלא אם 

 שתייה

 .שיכרות או מותרת אלא אם כן רעילה, מזיקה, מביאה לחוסר הכרה 

 שינוי גנטי

 אסור במידה ויוצר ממוצר רעיל או שאסור באכילה

 תוספי מזון

 .מותראסורים תוספים רעילים, תוספים ממזון שאינו 
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 יש לשים לב ל

 שאסור ליקר שוקולד

 וניל שנעשה מאלכוהול

 עדיף שלא להציע -מחלוקת, מכיוון שזה רק טעם וניל -טעם וניל

 

 קבלת תעודת "חלאל"

המותרים באסלאם(, השירות )שחיטה( והרגולציה )תנאי השחיטה(  מזון אישור המאשר כי המוצר )מוצרי -חלאל תעודת

 עומדים בדרישות ההלכה האסלאמית. 

"חלאל" המיועדת לתושבי המפרץ הערבי ובניהם תושבי איחוד  -מסעדות, קבוצות ומלונות המבקשים להשיג תעודת

כלומר "הכשרות" המקובלת  GCCינות ה האמירויות המוסלמים, מומלץ כי יפעלו לקבל את תעודת ה"חלאל" הרלוונטית למד

 במדינות המפרץ הערבי הכוללת את איחוד האמירויות, עמאן, סעודיה, כווית, בחריין, קטר וגם תימן. 

זאת לקבוצות המגיעות לארץ דרך האתר הרשמי של הכשרות המפרץ  "כשרות"ניתן ליצור קשר עם הסמכות על מנת לבחון 

 ערבית:

http://www.gac.org.sa/en/pages/index/1 . 

ואולם בעוד שיין הוא מוצר כשר ביהדות הרי שבאסלאם לא. לפיכך הכשרות היהודית מכסה את מרבית היבטי החלאל 

צמד לכללי ישיש בו יין ולהמנע מכל תבשיל י. לפיכך יש להתבשיל שיש בו יין כמו בשר למשל לא יחשב כחלאל עבור מוסלמי

 החלאל. 

 

 באיחוד האמירויות שיווק 

שלונות רבים ומכירים את המוצרים והחברות יהמקומיים חוו הצלחות וכ שיווק הוא דבר מורכב באיחוד האמירויות.

 סיון עסקי רב. ימנעו מהבטחות שאין בהן כיסוי. הם בעלי ניהבינלאומיות לכן ה

. פרסום חייב להיות גם בערבית והמפרץ הערבי יגושיות השונות ובעיקר בהיבטים של אסלאםכמו כן יש להכיר היטב את הר

ובדיאלקט המקומי של איחוד האמירויות כלומר זה המכונה "המפרצי". הדרך להצליח בפרסום הוא ההדגשה כיצד המוצר 

 או החברה תסייע לאיחוד האמירויות כמדינה המבקשת קדמה. 

 Gulf News ,The National,Kaleej Times  Arab News, Al-bayanריים במדינה:  לאועיתונים ואתרים פופ
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 פרק רביעי: מאפייני התיירות מאיחוד האמירויות

 

 הגורמים לצמיחת התיירות מהמפרץ הערבי

, ערב 2019לשנת מדינות המפרץ הערבי ובניהן איחוד האמירויות. נכון מ גידול ניכר בתיירות היוצאת בעשור הקרוב צפוי

בשנה.  תיירים מיליון 3.4משבר הקורונה, מספר התושבים מאיחוד האמירויות שיצאו מהמדינה למטרות תיירות נאמד ב 

 הסיבות העיקריות לגידול הצפוי בתיירות יוצאת הן: 

כלוסיית אחוז באו 20מיליון אזרחים. הערכות הן שבעשור הבא ירשם גידול טבעי של כ  28המפרץ הערבי מונה כ  .1

אחוז באיחוד האמירויות. הגידול הניכר באוכלוסייה הצעירה, שנוטה באופן טבעי לחופשות וטיולים,  15האזור ו 

 יביא רבים מהם לבקש ולגלות יעדים חדשים.

. תופעה זו אינה ייחודית רק לאזור זה אלא 30מרבית האזרחים במדינות המפרץ הערבי הם צעירים מתחת לגיל  .2

מהווה כשישים אחוז מכלל האוכלוסייה בעוד מספר  30בכלל בו מספר הצעירים מתחת לגיל למזרח התיכון 

אחוז מכלל האוכלוסייה. בניגוד לדור המבוגר הרי שנרשמת מגמה בקרב  5אינו עולה על  65התושבים מעל גיל 

מוכר. כך למשל צעירים במזרח התיכון בכלל והמפרץ הערבי בפרט לחפש אחר יעדי תיירות חדשים מחוץ למרחב ה

ורבים מהם  15-64אחוז מהאזרחים הם בגילאי  85בעוד שכמעט  65אחוז הם מעל גיל  1.6באיחוד האמירויות רק 

 מעדיפים לחוות גם נסיעות ליעדים מערביים. 

השאיפה לגיוון כלכלי מחשש לתלות גבוהה בשוק הנפט והגז, מביאה רבים בקהילה העסקית במפרץ הערבי לחפש  .3

ויות כלכליות חדשות. כתוצאה מכך נרשמת עלייה חדה בתיירות העסקית היוצאת מאזור זה. כך למשל אחר הזדמנ

הגיוון הכלכלי של ישראל ותפקידה בשוק ההייטק העולמי כמו גם תדמיתה החדשנית יכולה לעודד רבים מהם לבקר 

 במדינה.

ל סעודיה ממוקמת בחמישייה כך למש רשתות חברתיות הפכו לכלי העיקרי להעברת מסרים במפרץ הערבי. .4

אט. השימוש ברשתות החברתיות חושף 'הראשונה בעולם מבחינת ציוצים בטוויטר ושימוש ברשת החברתית סנאפצ

 את הצעירים למקומות ונופים חדשים ומייצר תמריץ ליציאה לחופשות במדינות שונות.

ש אחר חוויות רוחניות. זו הסיבה הזיקה האסלאמית של רבים מהאזרחים במדינות אלו מביאה רבים מהם לחפ .5

שהיעד העיקרי של אזרחי איחוד האמירויות היא סעודיה אבל גם אתרים אסלאמיים ומסגדים חשובים במצרים 

 ובתורכיה מהווים מוקד משיכה לרבים מהם. מבחינה זו ירושלים מהווה מוקד משיכה עצום לרבים מהמפרץ הערבי.

ת בפרט עלתה בצורה ניכרת בעשורים האחרונים. מבחינה זו וירוירמת ההשכלה במפרץ הערבי ובאיחוד האמ .6

 מחסום השפה נשבר ורבים מהם מרגישים מספיק בטוחים לצאת מהמרחב דובר הערבית. 

מדינות המפרץ הערבי עברו תהליכי התעשרות משמעותיים בעשור האחרון. העובדה כי מדובר במדינות קטנות  .7

ירים שבכוחם להוציא על תיירות יותר ממקומות אחרים. כך למשל תיירים מבחינת אוכלוסייה מייצרת אזרחים עש

 דולר לילה לאדם.  200מאיחוד האמירויות מוציאים בממוצע על חדר במלון כ 

 ועדי הנסיעות באיחוד האמירויות מ

מרבית האזרחים באיחוד האמירויות טסים לחופשה לפחות פעמיים בשנה. החופשות מתחלקות לחופשות קצרות  .1

יום. מרבית החופשות הקצרות מתרחשות בחגים  14של כשלושה ימים וחופשות ארוכות שהממוצע שלהן הוא 

ספטמבר. במרבית החגים הקצרים כמו עיד אל פיטר -האסלאמיים ואילו הארוכות בעת עונת הקיץ בחודשים יוני 

באזור המפרץ הערבי בעיקר  אדחא )חג הקורבן( הם מעדיפים לטוס לחופשות קצרות-)חג שבירת הצום(, עיד אל

לעומאן השכנה או בחריין הזולה יותר. לעומת זאת חופשות הקיץ הן ארוכות ומטרתן להתנתק מהחום הקיצוני 

 לאריים הבאים: מלזיה, תאילנד, מצרים, בריטניה והודו.והשורר במדינה לטובת היעדים הפופ
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כפי שנטען למועדים האסלאמיים חשיבות רבה במאפייני התיירות מאיחוד האמירויות. כך למשל בתקופת הרמדאן  .2

והשאיפה היא ללא ספק שרבים מהם יגיעו לחלק מתקופת הצום סעודיה  -רבים מהאזרחים טסים לעיר מכה

רים דתיים, ומבחינה זו רוצה לומר כי מרבית החופשות הקצרות מאופיינות בביקו למסגד אלקצא בירושלים.

 ירושלים יכולה להוות יעד חשוב מאוד לחופשות מסוג זה.

 

 מאפייני החופשה האמירטית:

למאפייני החופשה של תושבי האמירויות יש חלוקה ברורה בין אזרחים לבין עובדים זרים. בעוד מרבית העובדים  .1

ם הרי שהאזרחים האמירטים מעדיפים הזרים מנצלים את החופשות על מנת לבקר את משפחותיהם ברחבי העול

 תיירות בעלת אופי של חופשה וניתוק ממקום העבודה.

בות הדתית שלהם כלומר מקומות וכלו להבטיח להם את הזיקה והמחויהאמירטים מעדיפים לטוס למקומות שי .2

שפה הערבית מסגדים, מקומות עם מסעדות המוגדרות כחלאל וכן אוכלוסייה עם זיקה ל –שבהם יש מקומות תפילה 

או זהות אסלאמית. זו הסיבה כי מספר האזרחים האמירטים הטסים בשנים האחרונות למלזיה עלה בצורה 

 משמעותית.

אחוזים מאזרחים במדינה מעדיפים  71החופשה האמירטית היא משפחתית מאוד במהותה. על פי סקרים  .3

המושג של נסיעות חברים או זוג כמעט אינו קיים.  חופשה משפחתית על חופשה בקבוצה מאורגנת או בזוג.

אנשים כאשר במרבית המקרים הם מגיעים עם העוזרת האישית.  8-10החופשה האמירטית מונה לכל הפחות 

בחלק מהמקרים תצטרף גם האישה נוספת של הבעל עם ילדיה וכמובן הורי הבעל. בהקשר הזה יש לציין כי 

 ג הורים וכארבעה ילדים.המשפחה האמירטית מונה בממוצע זו

במקרה זה האמירטים מעדיפים נסיעה עסקית אישית ולא  בטיסות עסקים אין משמעות לחופשה המשפחתית. .4

 מאורגנת.

אחוז מהאמירטים זהו שיקול עיקרי  48סקרים מצביעים כי עבור  קניות הן חלק חשוב מהחופשה האמירטית. .5

 בבחירת יעד החופשה.

)למרות זאת בתהליכי השיווק רי קניות, מתקנים לילדים ומועדוני לילה למבוגרים האמירטים מחפשים בעיקר את .6

 .אין להדגיש בשום אופן אפשרות למועדוני לילה בפרסום הרשמי(

כמו למשל סוריה  האביב הערבי פגע אנושות בתיירות האמירטית למדינות ערב. רבים מהם חוששים לטוס למדינות .7

פגעו בתיירות העסקית  2016מזאת היחסים העכורים עם ממשלת לבנון משנת בשל הכאוס השורר במדינה. יתרה 

והחברתית הענפה מאיחוד האמירויות. ואולם ממאפייני הטיסות ליעדים ערביים בעבר ניתן ללמוד על השאיפות של 

 האמירטים בחופשות:

לים נעים יחסית, פסטיבלים מסעדות מצויינות, חופים פתוחים, אק -ייצגה עבורם את החופשה האידיאלית - לבנון

 ומופעי מוסיקה.

 ערבית, זיקה שבטית חזקה, קשרי משפחה. - בחריין

 זולה, חופי ים קסומים ושקטה. - עומאן

 עלייה לרגל. - סעודיה

 אתרים היסטוריים ועוצמת העיר קהיר. - מצרים

בודקים יעד תיירות בעיקר בהיבטים של תרבות, בידור, והשאיפה לבקר בערים עוצמתיות  באופן כללי האמירטים .8

 מבחינה חוויה בינלאומית. 
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 תיירות רפואית

מדינות המפרץ הערבי משקיעות בעשורים האחרונים סכומי עתק על מנת לפתח תיירות רפואית בשטחן. מלבד התיירות 

המקומית פועלות המדינות ליצירת שיתופי פעולה עם בתי חולים ברחבי העולם. כך למשל הקימה אבו דאבי מרכז רפואי 

לפחות רכזים רפואיים לתיירים הרי שרבים במפרץ הערבי סיון להקים מיבקליבלנד המיועד לאזרחי הנסיכות. למרות הנ

הפרופיל של נוטים עדיין לבקש טיפולים רפואיים פרטיים בבתי חולים בעיקר בגרמניה, תאילנד ובריטניה. כשלושים אחוז 

סרטן  , מבוססים מאוד, נשואים שחלו בסוגים שונים של40מבקרים אלו הוא בדרך כלל גברים ונשים באופן שווה, בני כ 

מהמלצות של רופאים וסיבוכים בתפקוד הלב. מחקרים שנעשו בתחום מעלים כי הסיבות לתיירות למדינות אלו נובעת בעיקר 

  לפיכך הקמה של תיירות רפואית מול מדינות המפרץ הערבי היא פוטנציאל משמעותי לעתיד. . מקומיים

 הוצאות של אמירטים בעת חופשות: 

דולר בממוצע  20,000פחתית הממוצעת של אזרחי האמירויות בחופשה ארוכה נאמדת ב על פי הערכות ההוצאה המש

 דולר.  5000ואילו הקצרה ב 

  שיווק יעדים בישראל:

 עשה 

רואים חשיבות עצומה בבחירת יעדים המותאמים לצרכיהם הדתיים כמו למשל נגישות לבתי תפילה  האמירטים .1

מוסלמים, נגישות לחדר היטהרות קודם התפילה שכולל ברזים נוחים לשטיפת ידיים ורגליים ומסעדות המציעות 

 אוכל חלאל.

מסגד מכובד בשדה -פילהחברות תעופה המבקשות לשפר את חווית השהייה בישראל ישאפו להקמת בית ת .2

 התעופה.

הדרך הטובה ביותר לשיווק מלונות, אתרים ויעדים ישראליים היא דרך אתרים שיש להם גישה נוחה בטלפונים  .3

 החכמים. בעולם הערבי השימוש במחשבים נייחים פחות מקובל בשל השאיפה לפרטיות. 

סטגרם שהפכו לכלי הבולט ביותר של חברות המבקשות לשפר את השיווק שלהן יעשו שימוש בסנאפצאט ואינ .4

תושבי מדינות המפרץ הערבי ואיחוד האמירויות בפרט לדווח בזמן אמת על חופשות וחוויות. בכל המפרץ הערבי 

מקובל מאוד שחברות המבקשות לפרסם את המוצר שלהן פועלות דרך פלטפורמות אלו. לאחר מכן נפוץ השימוש 

 בפלטפורמות טוויטר ופייסבוק.

מאיחוד האמירויות בוחרות לעיתים לשכור בית על פני מלון בשל גודל המשפחה והעובדה כי רבים מהם  משפחות .5

 מעדיפים בישול ביתי וחלקם אף מביאים לשם כך את עוזרות הבית. 

מלונות ובתי אירוח המבקשים לארח אזרחים מאיחוד האמירויות והעולם המוסלמי בכלל בתקופת צום הרמדאן  .6

 לפנות בוקר.  -הגשה של ארוחות קודם תחילת הצוםצריכים להערך ל

 מלונות הערוכים לבריכות שחייה נפרדות לגברים ולנשים יהנו מעדיפות. .7

חברות ובתי אירוח שהקימו "אתרי בית" באנטרנט בשפה הערבית זכו לשיפור ניכר מבחינת מודעות באיחוד  .8

 האמירויות והמפרץ הערבי בכלל.

 " Booking.comהזמין את ההזמנות דרך האתר "האמירטים נוהגים בדרך כלל ל .9

מומלץ לחברות תעופה להערך שנה מראש לתקופת החגים המוסלמים בדגש על צום הרמדאן מבינת עיבוי טיסות  .10

 בשל העובדה כי מועדם של החגים המוסלמים משתנה משנה לשנה.

 כי מומלץ תמיד למצוא גם מסגד בעת סיורים שאין בהם נגישות למסגד ניתן להחליפם בתפילה במרחב הפתוח אם .11
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 ערך ואל תעשהישיווק יעדים ישראלים: מומלץ לה

ערך מראש ליצור רצף חדרים באותה קומה למשפחות יהחופשה האמירטית היא משפחתית במהותה ולכן יש לה .1

 המגיעות מאיחוד האמירויות.

 באיחוד האמירויות פחות מקובל לשלם בכרטיס אשראי אלא בדביט קארד. .2

 אין לפרסם חופשות עם אופי מיני או מועדוני לילה. .3

בעת סיורים ביום שישי עדיף ואף חובה לקחת בחשבון את הצורך של מוסלמים בתפילה במסגד ולא תפילה באוויר  .4

 הפתוח

 מקומות שתיירים מאיחוד האמירויות יכולים למצוא בהם עניין

 סיבות דתיות

 מערת המכפלה - חברון

 מואלהנביא ש - נבי סמואל

 הנביא משה - נבי מוסא

 כנרת בגלל שעל פי האמונה האסלאמית שם תתרחש מלחמת גוג ומגוג האסלאמית

 מאמינים בישו כנביא ולא בן האלוהים - נהר הירדן

 לא דתי:

 מצודות הצלבנים - קיסריה

 עיר ערבית היסטורית עם היסטוריה אסלאמית ונוצרית - עכו

 היכרות עם העם היהודי -מצדה 

 העיר הפלסטינית הגדולה ביותר בארץ ישראל ערב הקמתה של המדינה -יפו 

 בגלל תפקיד המים באסלאם כמקור לרוחניות -מקורות המים של החצבאני והבניאס 

 מסיבות בריאותיות. בשנים האחרונות משקיעות המדינות הללו סכומי עתק בהטבות בריאותיות. -ים המלח 
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 כמוקד תיירות מפרץ ערבי: ירושלים חמישיפרק 

עבור תושבי איחוד האמירויות גולת הכותרת של הסכם השלום עם ישראל היא ההזדמנות לקיים את מצוות העלייה לרגל 

ויכולים  סביבה הנהוגים הטקסיםואקצא בירושלים. בפרק זה ננסה להסביר את חשיבותה של ירושלים באסלאם -למסגד אל

 . מאיחוד האמירויות להוות מוקד משיכה לעולים לרגל

 רקע כללי

אסלאם אחרי הערים מכה ומדינה שבסעודיה. לאקצא נתפסת כעיר השלישית בחשיבותה  -ירושלים ובראשה מסגד אל

ידי מבקרים מוסלמים זרים -ם הירושלמי, בעיקר עלאחר-ת נרשמה תנועה פולחנית דתית ערה במתחם אלנובשנים האחרו

תוניסיה, אלג'יריה, אינדונזיה ועוד, עד כדי כך שבמקרים רבים עלה מספרם של המבקרים ממדינות שונות: טורקיה, מרוקו, 

ימים, כאשר  5-3הזרים על אלו המקומיים. מרבית המבקרים הגיעו בהמוניהם למשימה פולחנית גרידא לזמן קצוב, בין 

 מירושלים למכה.  םאת דרכ וחלקם עש

 המסע הלילי והעלייה השמיימה: אקצא באסלאם-הרקע לקדושת מסגד אל

פלאי ונס נבואי, שהתרחש שנתפס כ מעראג'(, הוא מאורע-אסראא' ואל-אלاإلسراء والمعراج, המסע הלילי של הנביא מחמד )

, כשנה לפני הגירתו של הנביא ֻמחמד מהעיר מכה 621בשנת , בחודש האסלאמי רג'ב 27-על פי האמונה האסלאמית, ב

-עשרה: "ישתבח שמו אשר הסיע את עבדו בלילה מן המסגד אל-ראן שפותח את "סורה" שבעקומדינה. הפסוק ב-לעיר אל

האירוע מפורט  2אקצא אשר בירכנו סביבתו, למען ַנראה לו מאותותינו, אכן הוא השומע והרואה".-אל המסגד אל 1חראם

מודרנית, הנביא מחמד -והפוסט פי הפרשנות המוסלמית הרווחת, הקלאסית-מסורות הנביא. על -ים'יותר בספרות החדית

, בלוויית המלאך גבריאל, ממכה לירושלים וממנה עלה البراق(ֻברק" )-נישא באורח פלא על סוסתו הפלאית והמכונפת "אל

השמיימה לרקיע השביעי, ראה גם את "עץ הלוטוס" הקוסמי, שם קיבל את הלכות התפילה מפי האל, אותם מצווים 

 ביום. המוסלמים לערוך חמש פעמים 

שריף בירושלים משך אליו לאורך דורות מבקרים שונים. -ם אלאחר-המסע הלילי, לא פלא שמתחם אל המסורת שלבעקבות 

רגל, הגיע לעיר מכל רחבי העולם המוסלמי: מסדרים צופיים, נשים אדוקות, תלמידים, סגפנים, נדיבים, -קהל מגוון של עולי

את החוויה  רבים מהעולים מאז הח'ליף ֻעמר ועד עצם ימינו, חיפשו .גל אלה ואחריםר-עולי, ש'יחים, מיסטיקאים, קוראי קראן

 רגליהם על הקרקע.   עם םההרוחנית; להביט ממקום העלייה השמיימה דרך שמיים פתוחים, בעודם 

תיאולוגית חברתי; ואולם מפרספקטיבה -בראשית האסלאם, לא הייתה ירושלים חלק מהעולם המוסלמי במובנו הגיאוגרפי

היא כן הייתה מעוגנת בטקסיות הפולחנית. הייתה לה זיקה רגשית אמוציונלית עמוקה ביותר, הרי כיוון התפילה של האסלאם 

 (وثالث الحرمين أولى القبلتينחרמין' -קבלתין" ו'ת'אלת' אל-כן היא נקרא באסלאם )"ֻאלא אל-היה מופנה בתחילה לירושלים, ועל

הבית והמסורות -מדינה. על שבחי הר-והעיר השלישית בערים הקדושות לאסלאם אחרי מכה ואל "כיוון התפילה הראשון"

 (:1522-1456חנבלי )-דין אל-הקאדי הירושלמי ֻמג'יר אל יפרהקשורות אליו ס

מקדס מקום התחייה ליום הדין, תגיעו אליו להתפלל, כי כל תפילה בו כאלף תפילה. שאלנו את הנביא לגבי מי -"בית אל

אין ביכולתו להגיע אליו, והנביא ענה: מי שאין ביכולתו להגיע שישלח שמן יאיר בו את מנורותיו, ובכך כאילו ביקר בו. ועוד ש

אקצא, המלאכים מעלים לו תחינות כל עוד האור במסגד". מסורת נוספת היא "היוצא -אמר הנביא: מי שמאיר את מסגד אל

ינקה מחטאיו כביום  –שחר, צהרים, מנחה, ערב ולילה  –ל בו חמש תפילות מקדס לצורך התפילה בלבד ומתפל-אל בית אל

 מקדס. לו הייתה נופלת אבן ממנו, הייתה נוחתת על הסלע האציל".  -"גן העדן שברקיע השביעי מקביל לבית אל  היוולדו";

 

 

                                                           
 ד הקדוש".החוקרים המוסלמים מייחסים למכה את "המסג 1

 אסראא, הקרויה "המסע הלילי"-, אל17, בסורה 1פסוק  2
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 ירושלים כמוקד עלייה לרגל אסלאמי

לספירה. מעתה,  638המאורע שהפך את ירושלים לסמל דומיננטי ולמרכז אסלאמי, היה כיבושה בידי הח'ליף ֻעמר בשנת  

המסורת  הפכה ירושלים לחלק מה"מרחב המוסלמי" האורתודוכסי המתפתח, הן מבחינה דתית והן מבחינה גיאוגרפית.

ליף ֻעמר כפעולה מתבקשת לאיחוד שלושת המסגדים בחיק המוסלמית הרווחת מסבירה את כיבוש העיר ירושלים בידי הח'

האסלאם, לאור אמרותיו של הנביא במעלותיה של העיר ירושלים. במסגרת התפשטותו והתפתחותו קלט האסלאם מן 

ישראל, צמחייתה ומימיה, החיים בה, -העולם שאותו הוא כבש, עיבד ואסלם את הערכים שהוא קלט ובכלל זה קדושת ארץ

בורה בה וכיוצא באלה. כל אלה הפכו באותה עת לחלק מן האסלאם, בעיקר בתיווכם של מתבודדים, מסתגפים, קדושת הק

 מסדרים צופיים ועולי רגל.

 טקסים הנהוגים לקיים בעת העלייה לרגל לירושלים

אקצא  -לעולים לרגל שיגיעו לירושלים ירצו בוודאי לקחת חלק בחוויה האסלאמית שמציעה ירושלים בכלל ולמסגד א

 ם לסוכני נסיעות וחברות התיירות.בפרט. ניתן לשווק חוויות ואת הטקסים הבאי

מבכירי  –אקצא:  סעד בן אבי וקאץ -להתחיל את טקסי מצוות החג' והעומרה )עלייה לרגל שלא בזמנה( ממסגד אל .1

ים בחייו בעקבות: אקצא. לדבריו הוא בכה שלוש פעמ-חבריו של הנביא מחמד, התחיל את טקס העומרה ממסגד אל

מקדס בשל חווייתו הרוחנית. גם חבריו האחרים של הנביא -מוות הנביא, מוות הח'ליף עות'מאן ובהגיעו לבית אל

מחמד עבדאללה בנו של הח'ליף עמר, ועבדאללה בן עבאס בן דודו של הנביא התחילו את טקס העומרה מירושלים. 

 ושלים קודם העלייה לרגל למכה.מסורת זאת יכולה להביא המונים לבקר תחילה ביר

עאץ -עבדאללה בן עמרו בן אל -מגיעה מחברו של הנביא מחמדההעלאת שמן למנורות המסגד: המסורת  .2

שחרית המהראשונים שהעלו שמן למנורות המסגד, בכדי לאפשר לציבור המתפללים תנאים נוחים בעת תפילת 

 לילה. בנוסף, מקובל גם להאיר את המסגד בלילות חודש הרמדאן כביטוי לחוויה הרוחנית. הו

מחבריו הקרובים ביותר של הנביא מחמד  –ע'פארי -ם:  המסורת מגיעה מאבו ד'ר אלאחר-להתבודד במתחם אל .3

יו של הנביא שריף והעביר את מסורותיו וסיפור-ם אלאחר-נהג להתבודד במתחם אלהוא שעבר לגור בירושלים, 

 לציבור המתפללים מאזור סוריה שלא יצא להם לפגוש את הנביא. 

ידי -להעלות צדקה לנזקקים: המסורת מגיעה מחברו של הנביא עיאצ' בן ע'נם שהגיע לירושלים, דאג לנזקקים על .4

 צדקה.  ענקתעידוד ה

אחרון מחברי הנביא בירושלים חברו של הנביא אבו אמאמה, נחשב לשריד ה: להתברך בקריאת ושינון פסוקי קראן .5

שאם )סוריה הגדולה( בכלל. הוא העתיק מקום מגוריו לירושלים ומדי פעם היה מגיע לדמשק, הוא נהג -בפרט ובאל

מואד'ן -אסראא", כאות צידוק מוחשי למסע הלילי. יש לציין את אבו נעים אל-"אל 17סורה  את להתבודד ולשנן

ראן וקוראים וקהאקצא, ולא חסרות מסורות בחסד קוראי -ין" במסגד אלשנחשב לראשון הקוראים לתפילה "מואז

 .מסגדלתפילה ב

רחמאן בן צח'ר נחשב לגדול חבריו של הנביא -ריירה עבד אלולחגוג מאורע "העלייה השמיימה" של הנביא: אבו ה .6

ו של הנביא אקצא בכדי לטעום ולהתנסות במסורותי-אלל שהעביר מסורות ואמרות של הנביא מחמד. הוא הגיע

סביב מעלותיו של המסגד, ולגעת במקום הקדוש "שממנו התכבד מחמד בנס פלאי כנביא האחד והיחיד שממריא 

מדינה, ולא ביבנה, כפי שחלק -ונטמן באל 676ריירה מת בשנת ולרקיעים העליונים לקבלת מצוות התפילה". אבו ה

 מהמוסלמים סבורים.

מעאד' בן ג'בל הגיע במיוחד בכדי לצום  אקצא: חברו של הנביא-סגד אללערוך את חודש הרמדאן או חלק ממנו במ .7

 שלושה ימים בירושלים. 

שדיד בן סויד, הגיע לירושלים כי הוא נדר כי אם יום אחד תיכנע מכה -קיום נדרים במתחם: חברו של הנביא אל .8

 צא. אלק-לנביא מחמד והכעבה תטוהר מהפסלים, אז הוא יגיע לירושלים להתפלל במסגד אל

צפיה בנת חיי בן אח'טב, אשתו היהודייה של הנביא מחמד.  -"אם המאמינים"להתברך ממקום התכנסות השליחים:  .9

 התעניינה במקום, התפללה במסגד, עלתה לטור זיתא התפללה והצביעה משם על מקום "ההתכנסות יום הדין", 
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ד'כר( שבו חוזר המאמין  :ה"זיכר" )תעתיק בערביתהטקס החשוב ביותר שמתקיים בתנועה הצופית הוא  -פולחן צופי .10

סמאע בהתאם  -כר יכול להיות שקט או מלווה בנגינה וריקודים זיעל שמו של האל, פעמים רבות לזמן ממושך. ה

שריף -ם אלאחר-ראן התנהלו גם במתחם אלוכר ושיעורי קזיתפילות, טקסי ה .לכת )טריקה( אליה משתייך המאמין

בעיר, מחוצה לתשעת שעריו. רחובות העיר, בעיקר אלה הסמוכים לשערי הר הבית מצפון  וגם במקומות אחרים

 וממערב, מלאו תאי מתבודדים, מקומות כינוס לצופים וחדרי לימוד, בהם לימדו חכמי ההלכה את משנתם.

 לערוך טקסי אירוסין.  .11

 


