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תוכן העניינים

" תיירון לתיירון"מ

שי דותןאירועים ופעילויות בתיירות הכפרית-
6

9המערכתאירועים קרובים

10מירב לזררשמים מסיור לימודי במרחב הכפרי באיטליה

18איריס דניאליאילותפסטיבל הגדיד בחבל -חגיגות התמרים בערבה 

21רדסון  'בן שלום ריצירונהקוסמטיקה בדואית טבעית כענף כלכלי ותיירותי

30ולפסוןדובי באר טוביה–תיירות חקלאית 

34שי דותןל"מלמוזאון כפר 

מי אחראי לנזקים שנגרמו לרוכב אופניים : מבית המשפט

שהשתתף בתחרות
35ד איתן מימוני"עו

38ישראל גלוןטיול לעץ מיוחד במרחב הכפרי

40קישורים לנעשה בעולם

41סקר אתרי התיירות הכפרית והחקלאית בישראל
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;  מ"שה, מנהלת תחום כלכלת הייצור,ברכה גל

;מ"שה, תחום פרחים, ר סחלבים ושתלנות"ממ, דובי וולפסון

;           הרשות לתכנון, מנהלת תחום תמיכות והתקשרויות, ניבה גרינברג

;  האגף למחקר כלכלה ואסטרטגיה, מרכזת בכירה פרסומים, ק'עליזה זז

הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות, שי דותן

עדי סלוניקו: עריכת לשון;לובה קמנצקי: עריכה גרפית

,קוראים יקרים

.הערות והארות, הצעות, רעיונות חדשים, אירועיםמידע על , לקבל כתבותנשמח 

shadot@moag.gov.il: את החומר יש להעביר לשי דותן

2019אפריל –29' מסתיירון

חזרה

לתוכן  

העניינים
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"תיירון"של ה29-ושוב אתכם בגיליון ה

.התיירוןשל29-ההגיליוןאתלכםלהגיששמחיםואנובפתחהפסחחג

:ובגיליון הפעם

.סוקר שי דותן כמה מהאירועים שהתרחשו החורף במרחב הכפרי וסביבו" לתיירוןמתיירון"במדור 

חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

רדסון'ריצשלוםבןירונה-הנגבלצפוןנצפיןמכאן

כלכליכענףמקומיתבדואיתקוסמטיקהעלמספרת

.יומיןעתיקותמסורותהמחיהתיירותיוכענף

חבלתיירותעמותתלית"מנכ,לזרמירב

מסיורברשמיםאותנומשתפת,מודיעין

ומחלקותעמותותמנהלישלבאיטליה

משרדידיעלאליושהוזמנו,תיירות

.האיטלקיהחקלאות

ונדריםלארץנשובומאיטליה

,דניאליאיריס-איילותלחבל

במועצההתיירותרכזת

פסטיבלעלכותבת,האזורית

מדיבמועצהשנערךהגדיד

.הגדידבסיוםשנה

דובי וולפסון מתאר את התיירות  . בדרכנו צפונה נעצור במושב באר טוביה

.המתקיימת לצד עשייה חקלאית משגשגת, החקלאית במושב
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חזרה

לתוכן  

העניינים

נזכהובו,ל"מלכפרהואמהםאחד;הבאיםהדורותלמעןהעבראתמתעדיםבארץרביםיישובים

.הכפרלמוזיאוןלהצצה

:הקבועותולפינות

.חדשהפסיקה,גיליוןכבכל,לנומגישמימוניאיתןד"עו

הכפריבמרחבמיוחדלעץאותנומובילגלוןישראל

.בעולםלנעשהבקישורהגיליוןאתונסיים

2019אפריל –29' מסתיירון

.קריאה מהנה

הקוראות והקוראים אנו מאחלים לכל 

חג פסח שמח 
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אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית

חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

במשרדלים"והסמנכ,אליהובןשלמה,הכפרופיתוחהחקלאותמשרדל"מנכהשתתפו2018שנתבסוף

בהדרכתההתקייםהסיור.הכפרופיתוחהחקלאותמשרדשלהעמקיםבמחוזתיירותיתחקלאותבאתריבסיור

תיירותיתחקלאותלמיזמינחשפההמשרדהנהלת.בעמקיםהתיירותעמותתלית"מנכ,הראלמסראוריתשל

סלעמשפחתשל'בכפרקטיף'ו'בכפרדג'בהתחילהסיור.מארחחקלאיהואהחקלאישבהם,פעיליםבמשקים

הבן,אהוד.הדיגבחווייתבמקוםהמבקריםאתומשתףשנה30-ככברקיים'בכפרדג'.יקנעםבמושבה

.'בכפרקטיף'האתראתכיוםומפעיל,עצמילקטיףופטלאסנהשנים4-כלפנישתל,המשקשלהממשיך

רבותשניםשלמאבקשבתוםתיירותימיזם-'התבליניםדרךחוות'-הוותיקבאתרהסתייםביישובהביקור

לימודיואתשסייםלאחר,אורבנוהצטרף,ציטרשפלראבי,המקוםמייסדאל.סטטוטוריבאופןהוסדר

נציגישלמפגשנערךזהבאתר.השנהכלענפהתיירותיתפעילותניכרתובמקום,לחקלאותבפקולטה

.האזוריתהמועצהועלהמושבעלשסיפר,בצראיל,האזוריתהמועצהראשעםהמשרד

פרותשביל'רפת.וחקלאיתכפריתתיירות'מעצמת'הנחשבת,הגליליתלחםבביתהמשתתפיםסיירובהמשך

חקלאיתחוויההמספקמיזם-חלבברפתתיירותיתלחקלאותדוגמהמהווהברנדייסצביקהשלבמשק'החלב

בביתאחרבאתרלבקריכולות,בשדהחקלאיתבפעילותחלקלקחתהמעוניינותמשפחות.המשפחהלכל

.לעונהבהתאם,ופירותירקותשלעצמיבקטיףולהשתתףחורברמישלבמשק'קטופותי'ב,הגליליתלחם

שי דותן: כתב
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חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

בביתחגיגיבטקס,2019בינואר17–חמישיביוםנפתחהרביעיהבננהפסטיבל

.הכנרתשלחוףגבריאל

בשבחהועסק,הירדןעמקומשקי'אזורייםמפעלים-צמח'בחסותנערךהפתיחהאירוע

והוצגההענףליקיריהוקרהאותותחולקוהטקסבמהלך.בעמקמרכזיכגידולהבננהשל

פריעםהירדןעמקתושבישלחברתייםמיצגיםשלתמונות-'תמוננה':צילומיםתערוכת

.הבננה

עופרכ"ח.בארץהחקלאותחשיבותאתנסעלהעלובאירועשנכחוהכנסתחברישני

לחקלאותהתייחסותוכי,ישראלמדינתשלעתידההםוהחקלאיםשהחקלאותטעןשלח

מקורבחקלאותרואההואכיואמרהוסיףהוא.אליההיחסאתתשתנה,לעתידכמפתח

.החקלאותעלהנסמךוהייטקמתקדמתחקלאותבשילוב,הפריפריהלצמיחת

קיוםזכותאיןחקלאותללאוכי',מאליומובן'בגדראינהשהחקלאותצייןוקניןיצחקכ"ח

.ישראללמדינת

שגדל,אולמרט.הפסטיבלבפתיחתדבריםנשא,אולמרטאהוד,לשעברהממשלהראש

לערוךהזמןשהגיעוציין,וביטחוןחקלאותביןהקשרעלדיבר,חקלאיבמשקוהתחנך

.מדיניתדרךפריצת

,המטעיםביןמרוץכמו,הבננהבסימןרביםאירועיםהתקיימוהפסטיבלבמסגרת

בעיטתתחרות,הבננותמגדליחלוצימפיסיפורים,פתוחאיכריםשוק,שףסדנאות

.ועודהבננותבמטעיאופנייםטיולי,חקלאותהפנינג,הבננה

אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית
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חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

שנפרש  , גם השנה התקיים בסוף חודש ינואר היום הפתוח בערבה, כמדי שנה

.  למעשה על פני יומיים תמימים ומשך אליו חקלאים ותיירים מכל רחבי הארץ והעולם

אשר התחיל כאירוע חקלאי מצומצם להצגת תוצאות , זהו אירוע הדגל של הערבה

שוק , כנס מקצועי, והפך לחגיגה עצומה הכוללת תערוכה חקלאית, פ"ניסויים במו

אפשרות ביקור , ל"תערוכה של המשתלמים מחו, הופעות ערב, שוק תיירותי, איכרים

.  וכמובן הצגת הניסויים, במרכז וידור ובחממה התיירותית

התקיים  , ושל התיירות הכפרית החקלאית בפרט, האירוע השנתי של התיירות בכלל

.IMTMבתערוכת -2019בפברואר 13-12-בתל אביב ב

הן בביתנים , על גווניה השונים, בתערוכה ניתנה במה מרכזית לתיירות במרחב הכפרי

של המועצות האזוריות ועמותות התיירות והן בביתנים של חברות מסחריות הפועלות  

ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית  "ביוזמת יו. במרחב הכפרי

להרמת כוסית עם מנהלי עמותות  , יריב לוין, הוזמן שר התיירות', ג'חגשי , מרחבים

.ובה הבטיח לתמוך בפיתוח התיירות במרחב הכפרי, ומחלקות תיירות במרחב הכפרי

י עמותת  "שמאורגן ע2019דרום אדום , וכמובן הפסטיבל הגדול של המרחב הכפרי

בצפון הנגבשקמה בשור נחגג במשך כל חודש פברואר עם פריחת הכלניות

אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית
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חזרה

לתוכן  

העניינים

:מידע על אירועים ואטרקציות

• www.gogalil.org.il 

• www.gonegev.co.il

• www.touryoav.org.il

• www.gosharon.co.il

• www.goarava.co.il

• www. gobinyamin.org.il

• www.carmelim.org.il

• www.emek-tour.org.il

.החקלאות ופיתוח הכפרבאחריות משרד אינם המוזכרים באתרים שלעיל התוכן והאירועים 

2019אפריל –29' מסתיירון

http://www.gogalil.org/
http://www.gonegev.co.il/
http://www.touryoav.org.il/
http://www.gosharon.co.il/
http://www.goarava.co.il/
http://www.carmelim.org.il/
http://www.gobinyamin.org.il/
http://www.carmelim.org.il/
http://www.carmelim.org.il/
http://www.gobinyamin.org.il/
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חזרה

לתוכן  

העניינים

שי דותן: צילום. לית  עמותת תיירות חבל מודיעין"מנכ, מירב לזר: כתבה

2019אפריל –29' מסתיירון

באיטליהמסיור לימודי במרחב הכפרי רשמים 
ואומבריהרומאנהבאזור אמיליה 

מטרת הסיור  . מנהלי עמותות ומחלקות תיירות לסיור לימודי באיטליה11יצאו 2018בחודש אוקטובר 

הסיור הוכנה על ידי משרד  תוכנית. הייתה להכיר את פיתוח הכפר וגיוון אפשרויות התעסוקה באיטליה

Nationa: במסגרת, החקלאות האיטלקי Rural Network 2014-2020  .

יומיים באזור  , ברומאהתעסוקותסיור אינטנסיבי זה כלל יום היכרות עם מדיניות פיתוח הכפר וגיוון 

Emilia Romagna ויום באזורOmbria.

חברי המשלחת עם המארחים רומאנהנוף באמיליה 
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חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

פארמהבכפריםרקמייצרים,כולובעולםהמוכרתן'הפרמזגבינתאת

-Emilia)רומניהאמיליהבחבליו'וראג Romagna Region)שבאיטליה.

להיקראתוכללא,ייחודיייצורסגנוןבאותוהמיוצרת,אחרתגבינהכל

.האלההכפריםשנישמותאתהמייצג',אנו'רגנו'פרמז'–הרשמיבשם

סימן'להםאשרייחודייםמוצריםבאותםמשופערומניהאמיליהחבל

גבינתמלבד,ובהם,(PGI-וPDOהסימנים)בינלאומירשוםמותג',מקור

חומץוכןומורטדלהסלאמי,פרושוטוהנקניקיםגם,אנו'רגנו'הפרמז

בעלימוצרים44כיוםישנםרומניהאמיליהבחבל.ועודריבות,בלסמי

בכניסה לחווה  La Razzaהבעלים של  .מסורתיותייצורושיטותספציפיייצורלאזורשיוךשל'מקורסימן'

לאורךעברה,אמיליהשבאזוריו'ראגבכפרהנמצאת,רוזהלהחוות

200בגודלהחווה.השוקלצורכיבהתאם,שונותיזמותניסיונותהשנים

גבינתוייצורחייםבעליבגידולבעיקרעוסקת(דונם2,000)הקטר

לקייםחקלאיתלחווהמותר,האיטלקיהחוקפיעל.המפורסמתן'הפרמז

כמותעליעבורשלאבשיעורההכנסהלהשלמתתיירותיתפעילותגם

,החקלאיתלפעילותבנוסף,לפיכך.החווהפעילותמנפח50%של

עתיקיםחווהבתיבשניהממוקמותכפריאירוחיחידות17ישנןבחווה

,אירוחליחידותוהפכושיפצוהעתיקיםהחווהמבניאת.בשטחהפזורים

.האירופיהאיחודשלייעודיותתמיכהקרנותבסיוע

יחידות האירוח

Reggio Emiliaבכפר La Razzaחוות 

www.larazza.it

באיטליהמסיור לימודי במרחב הכפרי רשמים 
ואומבריהרומאנהבאזור אמיליה 

http://www.larazza.it/
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חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

שהיוגולףמגרשיגםבעברהחווההציעה,וחנותמסעדה,אירוחחדרילצד

ההכנסהעלאחזקתםעלותעלתההזמןבחלוף.כעשורלפנימאודפופולריים

בנהובמקומםהגולףמגרשיאתהחווהבעלסגר,זהתחוםדעיכתעם.מהם

,שלוהאירוחלחדריהביקושרמתאתמקפיצההצהרתולפיאשר,שחייהבריכת

תיירותיחידוש.מלאהבתפוסההחדריםכלמאוכלסיםהקיץעונתכלובמהלך

שיורחב,לקרווניםחניוןהינו,שניםכשלושלפניהחווהבושהתחדשהנוסף

לדברי.לקרווניםמקומות18-למקומות8-מהקרבההקיץעונתלקראת

דורשתאינההקרווניםחניוןשתחזוקתמשוםגבוההבהכנסהמדובר,הבעלים

.שבחווהבחנותולהצטיידעוצריםאףבמקוםהחוניםוכל,רבהכספיתהשקעה

הגבינותבמפעלטעימותהכולל,כשעהשלמודרךסיורבמקוםמוצע,בנוסף

.לפחותשנתייםשלוביישוןהמסורתיותבשיטותן'הפרמזמיוצרשבוהייחודי

הוצאותעלייתבשלאך,עצמימגידולשהופקמחלבבעברנעשההגבינותייצור

הרפתאתלסגורהחווהבעלהחליט,החלבמחירוירידתהפרותשלהגידול

קטנהחנותנמצאתלמפעלסמוך.השכנותמהחוותהפרמזןלייצורחלבולקנות

.בלסמיוחומץפסטות,החווהגבינותכמו,המסורתייםהאזורמוצריאתהמוכרת

50-כשלברדיוסלרובמטייליםבחווהלנופשהמגיעים,המקוםבעללדברי

להםומסייעבאזורהמעניינותלאטרקציותאותםמפנהוהוא,בסביבהקילומטר

לפתחהחווהבעלשלליכולתודוגמהמשמשתהיפההחווה.הסביבהאתלתור

כיהעידהחווהבעל.השוקלדרישותבמקוםההיצעאתולהתאיםשלוהעסקאת

ואם,לסגורמה,לשאירכדאימהפעילויותמה,מחדשחושבעושההואשנהבכל

.חדשהפעילותלפתחכדאי

תהליך ייצור הפרמזן פתוח לביקורים

אחסון הפרמזן

לשנתיים

באיטליהמסיור לימודי במרחב הכפרי רשמים 
ואומבריהרומאנהבאזור אמיליה 
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לתוכן  

העניינים

Il“חוות Monte”הקואופרטיבשל“Copaps“

https://www.copaps.it

2019אפריל –29' מסתיירון

,"Copaps"המכונהמקואופרטיבחלקהינהביקרנושבההשנייההחווה

פעילותבמקום.מיוחדיםצרכיםבעליבאנשיםהתומךחברתיאיגוד

,תבליןצמחי,אורגנייםוירקותפירותגידולהכוללת,וחברתיתחקלאית

תוצריומכירתהחווהשלהאורגניתמהתוצרתצמחוניתמסעדה,גינון,יין

.החווה

-פרטיכקואופרטיבעצמםמגדירים,חברים60המונההקואופרטיבאנשי

.טבעייערשבחציים,הקטר60ששטחההחווהאתשוכריםהם.חברתי

י"עהמועסקיםמיוחדיםצרכיםבעלי14מתוכם,עובדים60בחווה

כינדרש,חוקפיעלחברתיעסקלהיחשבבכדיבאיטליה.הקואופרטיב

.מיוחדיםצרכיםבעלייהיוהאדםמכוח30%לפחות

יכוליםאינםאשרמועסקיםבעבודהלשלבהיאזהקואופרטיבמטרת

צרכיםבעליאףמשולביםבמקום.הרגילהעבודהבשוקלהשתלב

הכנתכגון,יומיותבעבודותעוסקיםוהםצמודלליוויהנדרשים,מיוחדים

והממשלה,וכדומהלתיקוניםקטנהנגרייה,גינוןעבודות,פסטה,לחם

כלקוחותמוגדריםאלהעובדים.שלהםהמדריכיםבעלותמשתתפת

מתןהםהחווהשלהכלכליתהפעילותעיקר.כמועסקיםולאהחווה

מרכז החווה גינת צמחי התבלין ומבט לסביבה.באזורוציבורייםפרטייםלגופיםהמוצעים,הגינוןשירותי

באיטליהמסיור לימודי במרחב הכפרי רשמים 
ואומבריהרומאנהבאזור אמיליה 

https://www.copaps.it/
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חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

שלהצורךמתוךנוצרהוא.באיטליהשהוקמומסוגומהראשוניםוהוא,שנה40כברקייםהקואופרטיב

סגרה1975שבשנתלאחר,וחקלאיםסוציאלייםעובדיםשלבסיועם,מיוחדיםצרכיםבעלילילדיםהורים

רקהמשתתפיםעסקושנה20במשך.מיוחדיםצרכיםלבעליהמיוחדיםהספרבתיאתהממשלה

.נוספיםתחומיםוכללההפעילויותהורחבה,החבריםמספרכשרבו,השניםעםאך,בחקלאות

ללאכמעטמלאה,בלבדשבועבסופיהרחבלקהלהפתוחה,שהמסעדהבכךמתגאיםהקואופרטיבחברי

בשליטהמתבטאהמסעדהשלייחודה.לאוזןמפהעוברמציעיםשהםהייחודיושהמוצרבפרסוםהשקעה

.הפירותאתוקטפוהשתיליםאתטיפחו,הזרעאתששתלואלההם-המזוןשלהייצורהליךבכל

.בלבדמראשבתיאוםלקבוצותהשבועבאמצעפתוחההמסעדה

שהןכיוון,השותפיםבעינימאודחשובהחוותשלהתיירותיהחלק,בפרסוםהשקעהכמעטשאיןאף

.השילובשלחשיבותואתלהציגדרכםוזוהי,המיוחדיםהצרכיםבעליעםהמבקריםלהיכרות'חלון'מהוות

הארוחה במסעדת הקואופרטיב המבוססת על גידולי החווה

באיטליהמסיור לימודי במרחב הכפרי רשמים 
ואומבריהרומאנהבאזור אמיליה 
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לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

להיסטוריהבנוסףשבוארץחבל,אומבריהבחבלאסיסילעירממזרחהגבעותעלמשתרעתטיליחוות

מאופיינותהאזורהרישלהגירקרקעות.זיתועציגפניםלגידולבשניםמאותשלמסורתגםיש,עשירה

התנאים.זיתועציגפניםלגידולמושלמותוהןובמינרלייםבמלחיםעשירותאך,אורגניחומרבמיעוט

מאודמעטהצורכיםכרמיםאלושלמעשהכך,הכרמיםשלמותאתמצדיקיםבאזורוהאקליםהגיאוגרפיים

,אורגניבגידולכרמיםשלדונמיםעשרחמישה.דורשתהאורגניתשהחקלאותלתנאיםומתאימיםטיפולים

במשךהשמשלאורוזוכותולאקליםהקרקעלסוגבהתאםנבחרואשר,ביותרהטובותהגפניםאתכוללים

חומריללאבגידולשליטה,באביבדילול,מועטגיזוםכגון,מסוימותבטכניקותהשימוש.היוםשעותכל

.לטבעוכבודאהבהלהשיבבמטרהבעיקרנועדו,אחריםסינתטייםכימיקליםאועשביםקוטלי,הדברה

הסבר על היקב בחדר החביות-Tiliיקב   הכרם האורגני של החווה

אומבריה, אסיסי,  ”Tili“חוות 

www.tilivini.com/en

באיטליהמסיור לימודי במרחב הכפרי רשמים 
ואומבריהרומאנהבאזור אמיליה 

http://www.tilivini.com/en
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לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

בחביתמיושניםהאדומיםמהיינותחלקכימספרתהחווהבעלשלבתו.ההמשךדורי"עהחווהמופעלתהיום

ייןגםביקבמכיניםהםאז,בייןאחרטעםישלאימאאבל,אוהבשאבאכמו,שניםחמשעדשנתייםבמשך

אותםשמוסקיםכיוון,בלבד0.2הינהבמקוםהמיוצרהזיתשמןחמיצות.עץבחביותכללמיושןשלאאדום

אך,זיתיםלקילושמןפחותמפיקיםאמנםכך.מאודירוקיםעדייןכשהזיתים,אוקטוברבחודש–מאודמוקדם

.יותראיכותישמןמופק

;ואייולוג׳ובהסאןמהזניםרוזהיין;לאומבריההאופיינימקומילבןייןשלזןגרקטו:בחווההמיוצריםהיינותבין

.מרלומהזןמיושןאדוםויין;סגרנטינו10%-ונוארפינומהזנים,אימאבסגנון-מיושןלאאדום

2002בשנתהוקמהאשר,אומבריהמחוזשל'הייןדרך'לעמותתשייכתזוחווה

.מקומייםומוצריםיין,באזורהתיירותשלההיצעלקידוםמקומיתחקיקהבעקבות

נעשההייןתרבותשיווק.באומבריהאסיסיבאזורעיירות13כוללתהעמותה

.העתיקותבעריםוהאומנותהטבעשלהיופילהיצעבמקביל

חוות,באזורתיירותאתרי,אמנותיערךשלהן,קטנותעיירותחברותבעמותה

,המקומיתברמה-ציבורייםהםהעמותהשלהמימוןמקורות.ויקביםחקלאיות

החברדמיעלות.חברודמימפסטיבליםהכנסותוכן,האירופיוהאיחודהארצית

תכניםעםובלוגלמכירהאינטרנטאתרלעמותה.יורו1,000-לכיורו100ביןנעה

www.stradadeivinidelcantico.com:הבלוגכתובת.האזורעלומידע

אסיסיכרם באזור 

באיטליהמסיור לימודי במרחב הכפרי רשמים 
ואומבריהרומאנהבאזור אמיליה 

,העבודהזמןאתמקצרהיהבמכונותששימושאף,ידניבאופןנעשיתבכרמיםוהעבודה,בינוניבגודלהיקב

לאחר,במקוםאותםמבקבקיםאשר,בשנהבקבוקיםאלף70-50-כמייצריםבחווה.הייןבאיכותפוגעאך

שהייןמשום,ניקויחומריוללאאדיםידיעלרקנעשההבקבוקמכונתניקיון.כךלשםיקרהבמכונהשהשקיעו

ב"לארהבעיקר,ליצואמיועדת(90%-כ)היקבתוצרתעיקר.לבקבוקיורו50-15ביןנעהייןמחיר.אורגני

.בושומריםהזיתשמןאתוגם,השנהכלאחידההטמפרטורהשבובמרתףמאכסנותהייןחביות.וליפן

http://www.stradadeivinidelcantico.com/
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עמותתשלהמבקריםמרכז

“Emilia-Romagna Regional Enoteca”

זוהי.רומניהאמיליהחבליקבישלהמבקריםמרכזממוקםDOZZAבכפרוקסומהעתיקהטירהשלבמרתף

ולשפרלקדםבכדי1970בשנתהוקמההעמותה.באזוריקבים250-מלמעלהיחדהמאגדתעמותהלמעשה

בכלייןטעימתאירועימתקיימים,יינות1,000-800למכירהמוצעיםהייחודיבמרתף.האזוריהייןייצוראת

.בשנהאיש40,000-כשללביקורםזוכההמקום.מראשבתיאוםלקבוצותמודרכותטעימותוכןשבועסוף

יינותרק.העמותהחברישלעיוורתלטעימהיינותיואתלשלוחהמקומיהיקבנדרשבעמותהלהשתתףבכדי

יינותאתהעמותהמקדמתכאיגודיחד.באיגודלהשתתףיזכוהעיוורתבטעימהומעלה75שלציוןקיבלואשר

שלהםהייצואתפוצתאתלהרחיבהאזורליקבימסייעתוכך,בינלאומיותייןבתערוכותרומניהאמיליהמחוז

.ל"ובחובאיטליהעסקיותשותפויותולקדם

www.enotecaemiliaromagna.it:העמותהאתר

DOZZAהטירה ב  במרתף הייןהסומליה רומאנהמפת אזורי היין של אמיליה 

באיטליהמסיור לימודי במרחב הכפרי רשמים 
ואומבריהרומאנהבאזור אמיליה 

http://www.enotecaemiliaromagna.it/


אילותרכזת תיירות מועצה אזורית חבל , איריס דניאלי: כתבה וצילמה
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לתוכן  
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קיבוץבהפקתברציפותשניםחמשהמתקייםפסטיבל–בערבההתמריםחגיגות

.הדרומיתהערבהוקיבוציאילותבחבלהתיירותמחלקת,אליפז

,בכללהחקלאותיהיהשנושאו,למשפחותשבועסוףלקייםברעיוןהחלהכול

שהפךרעיון;הערבהאלהיישרמעירקהראשוניםהחוטריםהברחתוחשיפת

ביותרהמתוקמהפריליהנותהמשפחהכלאתהמזמינה,מקסימהחקלאיתלחגיגה

החקלאיהארץבחבללילותושניימיםבשלושה,בריאהכי-שיגידוויש,בעולם

.בישראלביותרהדרומי

2019אפריל –29' מסתיירון

מטעלצד,שבירדןאדוםהריאלהמשקיפות,לבנבנותחולדיונותשלבתוליבנוף

תמרים.ברקעהמתנגנתישראליתמוזיקהנשמעת,אליפזקיבוץשלהתמרים

ילדים.מתוקמדבריותהקפהלצד,הכיבודבשולחנותמוגשיםשוניםמסוגים

.עפיפוניםעל-אללהפריחמנסיםוהורים,בדיונותמתגלגלים

לילילמסעויוצאיםאורובמחזיריראשבפנסימצטיידיםהשמששקיעתעם

.במדברחייםבעליעקבותאחרלחיפוש

הפנינג סוף עונת הגדיד בלב מטע תמרים

בימה מתרוממת לגדיד תמרים-אפרון
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חזרה

לתוכן  

העניינים

.האריזהביתשלהחנייהבמגרשעגוליםשולחנותעללבנותמפותנפרשותזובשעה

בתאורההמוארהאריזהביתלעברהתמריםמטעיביןרכבכלישיירתנוסעת,העקבותזיהוילאחר

ומפותעגוליםשולחנות,עשירמזנון:הדקלאיםבסגנוןערבארוחתהיאהאחרונהכשתחנתה,צבעונית

.מרכזןאתמקשטיםנורודקלהול'מגותמריהסמוךמהפרדסמתוקותשפומלות,לבנות

החקלאיפ"במולסיורהאורחיםיוצאיםהבוקרארוחתלאחר.הערבהביישובילניםהפסטיבלאורחי

יעליםאמצעיםבפיתוח,התמרפריבהשבחתהעוסקיםהחוקריםעםלמפגשיטבתהשבמתחם

הניסיוניהתמריםמטעבקצה.המדבריתהחקלאותבתחוםאחריםחדישיםובפיתוחיםולגדידלגידול

,ותמריםתפוחיםסיידר,תמריםועוגיותעוגות–במיוחדטעימהקולינריתחוויהלאורחיםמצפה

מנוחתלאחר.שוניםמזניםתמריםהמוןועודסילן,מתמריםהעשוייםוליקרבירה,תמריםגלידת

הפארקבאתרימודרךלסיור,בעולםהיפיםמהפארקים-תמנעפארקאליוצאיםקלהצהריים

למזכרתצבעוניבחולבקבוקממלאים.והקשתותשלמהעמודי,הפטרייהכמו,המפורסמים

ערבארוחתמוגשתהפעילותבתום.אלעדתיאטרוןשחקניעםשבתלקבלתהאגםסביבומתאספים

.וטעימהעשירה

2019אפריל –29' מסתיירון

8

ומתכסהחגלובשאליפזקיבוץשלהתמריםמטע."התמרקרנבל"בשבתביוםמתקייםהפסטיבלשלשיאו

חבליםפארק,התמרעץשלחלקיומכליצירהסדנאותמתחם,העציםבצמרותואפרוניםצבעונייםבדגלים

ערסלים,מנוחהמרבצי,וקשתבחץיריעמדות,אומגה,ולקטניםלגדוליםטיפוסקיר,העציםבינותמוקם

צמחישלעצמילקטיףהחושיםחמשתבחממתלביקוריוצאיםהקרנבלבמהלך.ססגוניאמניםוירידתלויים

.העסיסיהפרישללטעימההפומלותפרדספניעלחולפיםבדרך.תבלים

מהצמרותהורדוהפריעמוסיהאשכולותשכללאחר,נובמברחודשבמהלךשנהבכלמתקייםהפסטיבל

...היוםאתשריינו,2019בנובמבר2019:23-21לחגיגותהתאריךשמרו.האריזהבתיאלוהועברו

www.aravaway.co.il:באתר:באתרנוספיםפרטים

אומגה בין התמרים

הפנינג סוף עונת הגדיד בלב מטע תמרים

http://www.aravaway.co.il/
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לתוכן  

העניינים

...הפסטיבלאתהמארחהקיבוץעלמיליםוכמה

תחוםאתגםהשניםבמהלךמפתחאך,חקלאותעלבעיקרומתבססהדרומיתבערבהנמצאאליפזקיבוץ

.התיירות

היום.אירוחלמטרותוהוסבוהראשוניםהקיבוץחדרי16שופצוכאשר,1998בשנתהחלהבאליפזהתיירות

.משולבקמפינגאזורבמקוםלקוםמתוכנן,הרבהביקושלאור.קמפינגאזורוכןחדרים30לאורחיםמוצעים

המשפחות.במקוםבשהייהתוכןגםיוצקתאלא,בלבדכפריבאירוחמסתכמתאינהבאליפזהתיירות

חקלאישטחיועד,למשלכך.בתשלוםהכלולותבילויאפשרויותלמגווןזוכותאליפזבקיבוץלנפושהמגיעות

ולהסברעצמילקטיףהמשמשת',החושיםחמשתחממת'בלבלותניתןובו,חקלאיתלתיירותדונמים10של

האינטרנטבאתרלמצואניתןנוספיםפרטים.ועודהקאנביסגידולעלהדרכהלקבלניתן,השוניםהגידוליםעל

:הקיבוץשל
http://elifaz.co.il/blog/2017/01/31/%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%AA-5-

%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/

2019אפריל –29' מסתיירון

משפחות בשטח הפסטיבל

הפנינג סוף עונת הגדיד בלב מטע תמרים

http://elifaz.co.il/blog/2017/01/31/%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%AA-5-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/
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לפיתוח התיירות בחברה הבדואית בנגבפרויקטורית, רדסון'ריצבן שלום ירונה: כתבה וצילמה

חזרה

לתוכן  

העניינים

התיירות בחברה הבדואית בנגב בהפעלתלפיתוח תכנית -החוויה הבדואית בנגב -" קסם המדבר"

הכפר ובשיתוף הרשות לפיתוח הנגבהחקלאות ופיתוח משרד 

ביטויוזהו,תוצאותמיליון1.2-מפחותלאמניב"טבעיתקוסמטיקה"המיליםצירוףשלבגוגלמהירחיפוש

.טבעיותטיפוללשיטותולמעברבריאחייםלאורחהאחרונותבשניםוגוברתההולכתלמגמהרביםמניאחד

יותרטבעיותדרכיםעלומתבססמהפךעוברוהביתייםהטבעייםהקוסמטיקהמוצריעולםגם,כךבתוך

.והגוףבכללותוהעור,הפניםעורולטיפוחלטיפולאורגניתקוסמטיקהכמו,יותרבריאיםוכלים

2019אפריל –29' מסתיירון

כענף כלכלי ותיירותיטיבעיתקוסמטיקה בדואית 

הסדרהכמו,גדולותחברותשלנחלתןהפכההטבעיתהקוסמטיקה

DIOR HYDRA LIFEהמפורסמתהקוסמטיקהחברתשלDIOR.

מוצריהמציעות,ובינוניותקטנותחברותעשרותבשוקקיימות,בנוסף

החברות35-להמלצהלמשללראותוניתן,ואורגניתטבעיתקוסמטיקה

Eluxeבאתרהטבעיתהקוסמטיקהבתחוםהמובילות Magazine.

,"אורגניות","הוגןמסחר"כוערכיםעולםתפיסותמתווספיםזולמגמה

,ביטוילידיבאזהעניין.ועוד"חייםבבעליניסויללא","לסביבהידידותי"

עללפרסוםכתנאישבו,http://www.thegoodtrade.comבאתר,למשל

'לסביבהידידותי'הקריטריוןעלעוניםהםכיצדלנמקמוצרוכלחברהכל

.הקיימותעקרונותועל

פטלסלי : צילום; "בת המדבר"מרקייקמרים אבו 

https://eluxemagazine.com/beauty/31-of-the-best-natural-makeup-brands/
http://www.thegoodtrade.com/
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הקוסמטיקהבעולםהמתפתחנוסףנדבךהן,ומסורתיותילידותחברותשלהיופיסודות,עתיקותמסורות

וילידיםמסורתיותחברות,נוחותבחנויותקמטיםלמניעתקרםלקנותהיהשניתןלפנירבזמן.הטבעית

ונקטפושנלקטווצמחיםשמנים,מינרליםעםקוסמטיקהומוצריעורטיפוחמוצרייצרושוניםבאזורים

בשניםמאותבמשך,לדוגמהכך.ובסביבתםבטבעהצמחיםשלהנרחבבמגווןשימושתוך,מהאדמה

הואכימדעייםמחקריםמעידיםוכיום,טבעיקרינהכמסנןemuבשמןבאוסטרליהינים'האבוריגהשתמשו

היופיבטיפוחרביםמרכיבים.שבוהחיוניותהשומןלחומצותהודותדלקותומפחיתהעוראתמרגיעאכן

Lynn)הילידיםזקניידיעלשניםמאותלפניכברהתגלו,וחוחובהאלוורהכמו,בימינו Armitage 2014).

חזרה

לתוכן  
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מהלדעתרציתישלא,אותיענייןשלאצמחהיהלאצאןורועהנערכשהייתי"
הצמחים,ולמרעהלצאןאולאנשיםלעזוריכולהואאיך,לעשותיכולהוא

המדברלענתלדוגמה,כבודשלומקוםחשיבותלהםיש-הבדואיתבמסורת
."סגולותהרבהכךכללהשישבגלל,"המדברמלך"נקראת
חדשהתערוכהאחדיםשבועותלפניהשיקוהבדואיםלתרבותאלוןו'גמוזיאון

נעשתההתערוכה.שוניםבדואיםמרפאצמחי33עלהמסבירהויפיפייה
.הבדואיתמהחברהמרפאלצמחימומחיםעםפעולהבשיתוף

צמחי מרפא בחווה של  

;  בלקיהאלאסדאסד 

פוניהחברת : צילום

כענף כלכלי ותיירותיטיבעיתקוסמטיקה בדואית 

ידעשלשניםמאותבנותמסורותיש,שניםאלפיבמדברחיהאשר,הנוודיתהבדואיתלחברה

אני".והעורהגוףבריאותעללשמירהטבעיותדרכיםועלמרפאצמחיעלהמתבססות,קדום

טובומה,עורלאיזהמתאיםומה,דברוכלצמחכלעלידעהשהיאוכמהשליסבתאאתזוכרת

ומתייעציםלאוהלאליהבאיםהיוכולם,אחריםמצביםאופצעיםנגדטובומהעורמחלותנגד

בחברההטבעיתהקוסמטיקהבתחוםהחלוצותמהנשיםאחת,רקייקאבומריםמספרת,"אתה

.הבדואית
מרפאצמחיבנושאקדוםידעעלרבותפעמיםנסמכיםהבדואיםשלהטבעיתהקוסמטיקהמוצרי

לקיהבכפרתיירותיומיזםמשתלהבעל,אלאסדאסדשמספרכפי,מסורתיתבדואיתרפואהועל

:מדברייםמרפאלצמחיומומחה

https://newsmaven.io/indiancountrytoday/user/@Lynn Armitage/
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בהובלתבדואיתלתיירותעל-מותג,"בנגבהבדואיתהחוויה-המדברקסם"שלהמוספיםמהערכיםאחד
ויקרהייחודיהידעלהחייאתהזדמנויותיצירתהוא,הנגבלפיתוחוהרשותהכפרופיתוחהחקלאותמשרד
ולרכושלחוות,להכירגםניתןשבהם,ואתנוגרפייםכלכליים,חברתיים,תיירותיםמיזמיםלכדיהזההערך
.המרפאיםהמדברצמחיועלהבדואיתהמסורתעלהמבוססיםטיפוחמוצרי

קוסמטיקהגםהמשלבים,ומקורייםאתנוגרפייםבדואיתתיירותמרכזיחמישהשלקצרהסקירהלהלן
.ואורגניתטבעית

חזרה

לתוכן  
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המדברבת
הטבעיתהקוסמטיקהבתחוםביותרוהידועהוותיקהמותגהינו'המדברבת'

הבדואיתהקוסמטיקהחברת"היאכינכתבהחברהבאתר.הבדואית
."בעולםהראשונה

המדבראתהיכרותה.החברהשלהחיהוהרוחהמייסדתהיא(הגר)מרים
אבולמשפחתבתוהיותהמדברצמחיברקיחתהשכלתה,הולדתהמשחר
בכלונודעורביםדורותבמשךמדברצמחיברקיחתהתמחואשר,רקייק

,והמקצועיתהפילוסופית,ההיסטוריתהתשתיתאתמהוות,הנגבמרחבי
בארץהיחידותהחברותאחתזוהי.החברהשלפעילותהבבסיסהנמצאת

,בנוסף.יזוםבאופןגדליםולאבמדברהמלוקטיםמדברבצמחיהמשתמשות
יצירתלשם,רבובריאותירפואיערךלואשר,נאקותבחלבמשתמשתמרים

.וסבוניםקרמים
וטיפוחטיפולמוצריתמצאו,שבעתלהיישובבקצההנמצאתמקסימהבחנות

עינייםסרוםכגון)טיפוחמוצרי,(לחותקרםכגון)נאקותחלבמוצרי:הכוללים
:כמו,טיפולייםוקרמיםשמנים,טבעייםסבוניםשלשוניםסוגים8,(טיפולי

מחיר.ולשיערלגוףבדואיםושמניםכאביםנגדמלוחשמן,טיפולירגלייםקרם
התקניםבכלעומדיםהמוצריםכל.140-30₪ביןנעהמוצרים

.הבריאותמשרדברישיוןומיוצריםהמחמירים

כענף כלכלי ותיירותיטיבעיתקוסמטיקה בדואית 

050-444-2926:נייד; 08-6488028:טלפון

mariam.desert@gmail.com: ל"דוא

https://desertdaughter.com: אתר

'בת המדבר'בפייסבוק

mailto:mariam.desert@gmail.com
https://desertdaughter.com/
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עתירואדי

והסקטורהממשלהבסיועהמפתחתבנגבבדואיתקהילהשלדרךפורצתיוזמההוא'עתירואדי'פרויקט

לפיתוחייחודיתבגישהמסורתייםבדואייםוניסיוןידע,ערכיםמשלבתובה,לדוגמהקיימא-בתחווההפרטי

.לקיימותמעבדה

הגוףובטיפוחטבעיבריפוימסורתיבדואיידעומציגמתעד,משמרעתירבוואדיהמרפאצמחימיזם

בסכנתעומדבהיותו,עליונהחשיבותבעלזהבידערואהעתירואדיקהילת.מדברייםצמחיםבאמצעות

פיתוחועלשימורועלשוקדתולכן,האחרונותהשניםבארבעיםהמתרחשיםעיורמתהליכיכתוצאהכליה

ממייסדי,אלהוושלהעלי.אתרייםושמניםתהחליטות,סבונים,משחותכמו,הגוףולטיפוחלריפוימוצרים

המדברצמחיאודותעלממצאיואתכותבהואהעתוכל,הצמחיםתכונותלחקרחייואתהקדיש,עתירואדי

.הימיםמןביוםלפרסםמתעתדהואשאותו,כרסעבבספר

חזרה

לתוכן  
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עתירצ ואדי "יח: צילום

כענף כלכלי ותיירותיטיבעיתקוסמטיקה בדואית 

'ואדי עתיר'פרוייקט

08-9170040: טלפון

08-9170041: פקס

ghadir@projectwadiattir.com: ל"דוא

http://projectwadiattir.com: אתר

mailto:ghadir@projectwadiattir.com
http://projectwadiattir.com/
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מוסאאבומאלת'ג

שלבתחושהיוצאאותהולהכירבביתהלהתארחשמגיעמיוכל,רהטמהעירילדים8-לאםהיאמאלת'ג

גילויבעקבות.נדירהמטבוליתממחלהכסובלאובחן,שנים10-כלפנישנולד,האחרוןבנה.ותקווההשראה

אישיתיוזמהגילויתוך,העבודהלשוקלצאתהחליטהמאלת'וג,כלכלייםקשייםהמשפחהחוותה,המחלה

עם,אמהמבטןשינקה,עתיקהבדואיתטכניקההמשלבת,טבעיתרוקחתהינהמאלת'ג-השראהמעוררת

,הבדואייםהטיפוחמוצרירזיאתמסבתהלמדהמאלת'ג.והרפואההקוסמטיקהבתחומיהחמיםהטרנדים

מוצרילרכוש,בביתהלהתארחניתן.המסורתפיעל,ביתייםטיפוחלמוצריסדנאותמעבירההיאוכיום

.בחצרייחודייםאירועיםולקייםואותנטיותמסורתיותארוחותלאכול,טיפוח

המרכיביםלגבינשאלתהיאכאשר.למוצריההבריאותמשרדבאישורלזכותהואחלומהכימספרתמאלת'ג

היא,"טבעייםמחומרים100%הם"שלכךהברורהההוכחהוזו,אותםטועמתפשוטהיא,המוצריםשל

."זהאתלאכולבעיהליואין",מספרת

חזרה

לתוכן  
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כענף כלכלי ותיירותיטיבעיתקוסמטיקה בדואית 

2שכונה , רהט: מלאת'גהבית של 

054-3912896:  טלפון

אבו מוסאמלאת'ג: פייסבוק

https://kesem-hamidbar.co.il: אתר

https://kesem-hamidbar.co.il/
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החוריהארמון

אתולהחיותלטפחבחרההיא,"סורוקה"החוליםבביתאחותלהיותהבמקביל.דופןיוצאתאישההיאאמאל

.בדואיותנשיםהעסקתתוך,מסורתיבדואילאירוחאותנטיכמרכזהחוריהארמון

.הנגבשבצפוןלקיההבדואיביישובהנמצא,מאני'העותהשלטוןמתקופתהיסטוריביתהואהחוריהארמון

במכירתהסביםאחדעסקעת,18-ההמאהבתחילתמקורו;אמאלשלמשפחתהסיפוראתמגוללהארמון

לבנות,להישארהחליטהכלכליתהצלחתוולאור,שבעובארלקיהלאזורהגיעעבודתובמהלך.בעזהתבלינים

שלקילוגרמיםכמהתמורתביתואתובנהשתכנןנוצרילאומןפנההוא.חנותולהקיםלמשפחהמפוארבית

.הנגבבאזורהראשוןלחאןהפךוהמבנה,זהב

חזרה

לתוכן  
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כענף כלכלי ותיירותיטיבעיתקוסמטיקה בדואית 

aphaiam@gmail.com:  ל"דוא

/https://he.wikipedia.org/wiki-החוריהארמון : אתר

huriah-החוריהארמון : פייסבוק palace

אבו קארןאמאל, החוריהארמון 

לקיה, שוק חוריה: מיקום

052-2936401:טלפון נייד

,ותבןבוץ,אבניםבעזרתאקולוגיבסגנוןבנויהוא.הכפרתושבילרובכמקלטהארמוןשימשהמלחמותבתקופת

,גמלים,משפחותגרושבהם,בקשתותמופרדיםלחלליםמחולקהוא.הגבעהצלעבתוךבחלקווממוקם

.ופארלעושרסמל-מיםובארחמאםגםבעברכללוהמבנה,שכבותמשלושבנויהגג.וכבשיםסוסים,חמורים

לקרואאמאלהחליטה,סבתהמותלאחראך,'החאגארמון-המבנהאתלכנותהשניםלאורךנהגוהכפרתושבי

.הארמוןולפיתוחלשימורדאגהשלמעשהזושהיאמכיוון,חוריה,שמהעללארמון

.מודרניתורפואהבדואיתמסורתשלשילוב–טבעיתקוסמטיקההואמפתחתשאמאלהמומחיותמתחומיאחד

:מספרתהיא.במיוחדייחודיםומוצריםתערובותבייצורעבורהכךכלהנגישיםהעולמותבשנימשתמשתאמאל

הרבהמנסהאניכי,שנהמעללילוקחגוףקרםלפתחלפעמים,ארוךמאודהואמוצרלפיתוחשליהתהליך"

ללינהבמקוםלארחגםהואהחוריהארמוןלגבישלההחזון."ועודלנסותאנשיםלעודנותנת,שילובים

,בנשיםומטפלתבאזורהנערכיםמהפסטיבליםבחלקאחותהמשתתפתהיוםכבר.אלטרנטיבייםולטיפולים

.משעהפחותתוךמתמלאלטיפוליםוהיהודיותהבדואיותהנשיםשלהתור,ומניסיון

mailto:aphaiam@gmail.com
https://he.wikipedia.org/wiki/
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אבו קארןאמאל, לקיההחוריהארמון 
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בראשיתחוות

למערכתתרומתוועלהנאקותחלבנפלאותעלוהסיפורים,רביםדורותמזהגמליםמגדליםהבדואיתבחברה

ישהנאקותשלחלבכךעלמעידיםהאחרונותבשניםהמחקרים.כולבפישםשגוריםבמחלותולטיפולהחיסון

שוניםבסוגיםלטיפולהמסייע',עלמזון'כהנאקותחלבעל2006באפרילהכריזם"האוואף,רברפואיערך

,FAO)נוספותרבותובמחלותבצהבת,בשחפת,באיידס,סרטןשל ערכיםהנאקותלחלב.(18.4.2006

ממכלולחלקהינהבראשיתחוות.העורסוגילכלואיכותיתטבעיתלקוסמטיקההתורמים,מרפאוחומרירבים

.האדםבמחלותלטיפולנאקותבחלבובשימושרפואיבמחקרהעוסק',בראשיתחלב'המחקרמרכזשל

חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

,לרהטבסמוךטראביןביישובהנמצאת',בראשיתחוות'המבקריםבמרכז

הסברכמו,שונותופעילויותגמליםעשרות,ידייםרחבאוהללמצואתוכלו

נמכריםבמקום.גמלעלורכיבהגמליםהאכלת,הגמליםעלומרתקמקיף

לדוגמהכמו,הנאקותחלבבסיסעלהמיוצרים,ייחודייםקרמים

DESERTהקרם

ורדהאוהל

-נאקותמחלבהמיוצרים,טבעיתקוסמטיקהמוצרילרכישתנוסףמקוםנמצארהטשלהדרומיתבכניסה

.בדואיאירוחכוללוהוא,בדואייזםהקיםהאוהלאת.לרהטשבכניסהורדהלמשתלתהסמוך',ורדהאוהל'

כענף כלכלי ותיירותיטיבעיתקוסמטיקה בדואית 

בין אשל הנשיא , טראביןליד , 310על כביש 

וגבעות בר

077-5560212; 077-5560212: טלפון

info.camelmilk@gmail.com: ל"דוא

חלב בראשית: פייסבוק

.  050-6241640: בור'אלגמוחמד 

ורדהאוהל : פייסבוק

mailto:info.camelmilk@gmail.com
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בשיטותושימושבריאחייםאורחשלוגוברתהולכתלמגמהמצטרף"בנגבהבדואיתהחוויה-המדברקסם"

מוצרירקיחת.טרנספורמציהחלההביתייםהקוסמטיקהמוצריבעולםגם,אלהובין,טבעיותטיפול

מוצרישלעצוםמגווןטבעייםגלםמחומרינרקחים,זאתולצד,מבוקשתחוםלהיותהופךטבעייםקוסמטיקה

.ועודבשמים,מסכות,סבונים,פילינגים,שמניםתערובות,קרמים,סרומיםכמו,קוסמטיקה

שלוהעתיקותהמסורתיותלשיטותהמחוברתכחברהעדייןהמתאפיינת,הבדואיתהחברהשלהמוסףהערך

פוטנציאלמהווה,סינתטייםשאינםטבעייםלמוצריםיומי-יוםובחיבור,נאקותובחלבמרפאבצמחישימוש

.הקוסמטיקהמוצרירקיחתלעולםכניסהבהלחייםומאפשרותיירותיכלכלילפיתוחעצום

כענף כלכלי ותיירותיטיבעיתקוסמטיקה בדואית 

שלהאישיתוההתנסותהאישיהסיפורולכן,נשיםידיעלנעשהבהםוהשימושאלהמוצריםשלמהפיתוחמרבית

אבומאלת'וגקרןאבואמל',המדברבת'מרקייקאבומרים.נוסףמוסףערךמייצרהיזמיותהבדואיותהנשים

Local-מקיימתמקומיתכלכלהשלנוספותעולמיותמגמותמחזקותמוסא sustainable economy.החלום

Fair-הוגןסחרשלערכיםבשמירתאך,הגלובליבשוקהשתלבותהואשלהן tradeכולן.לנשיםהוגנתותעסוקה

הקדומותוהמיומנויותהידעאתלמנףהיכולת.פעילותןאתלהרחיבומעוניינותנוספותבדואיותנשיםמעסיקות

אתלנצלויש,קייםטבעיתקוסמטיקהשלזהעצוםבתחוםכלכליותוחברותעסקיםלכדיהבדואיתבחברה

,הסטטוריקהבתחומיבעיקר,שוניםובלמיםחסמיםבשחרורליזמיםמירביסיועכדיתוך,והמומנטוםההזדמנות

.הממשלהמשרדישלובירוקרטיהרישוי,פיננסיותהשקעות

טיפוחמוצריולמכירתלפיתוחמעברהרבההוא"בנגבהבדואיתהחוויה-המדברקסם"בזהתחוםשלהאימפקט

מוצריפיתוח,תיירותייםמיזמיםשיווק,ביתןמתוךנשיםשלתעסוקה,נשיםיזמותמאפשרהוא;וביתייםטבעיים

הבדואיתהחברהשלחיבור,הבדואיםביישוביקיימותשלתפיסהמתוךבריאותקידום,האוכלוסיהלכללטיפוח

בנימהלסייםוברצוני.היהודיתלחברההבדואיתהחברהביןחיוביוחיכוךמקומיתגאווהיצירת,למקורותיה

ובמוצריםבעצמילהשקיעמעדיפהאלאגדולותברשתותקוסמטייםמוצריםקונהשאיננירבזמןכבר:אישית

.הבדואיותהיזמויותאתלקדםגם"הדרךעל"ו,האחוזיםבמאתטבעייםשהםיודעתשאני
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,מלאכילקרייתסמוךוממוקםטוביהבארהאזוריתלמועצההמשתייך,טוביהבארבמושב

אתריםהכוללסיורמוצעביישובלמבקרים.חקלאיתעשייהלצדחקלאיתתיירותמתקיימת

אלהמוציאה,הקשראשת.ועודפסליושלותצוגהפסלעםמפגש,טעימות,היסטוריים

ניראתלראייןיצאתי.'שמואליגבינות'ממשקשמואלייעלהיא,הללוהסיוריםאתהפועל

.בזהזההשלובים,טוביהבבארהתיירותוסיפורהאישיסיפורםוהנה,שמואליויעל

חזרה

לתוכן  

העניינים

התמונות באדיבות משק שמואלי, ולפסוןדובי : כתב

2019אפריל –29' מסתיירון

חוויה חקלאית בבאר טוביה

לגידולחממהואפילומטעים,רפתשכללשמואליותחיהישראלהפעילושאותוהמשקשלבסיפורונפתח

כאחד,בצמצוםוהתפרנסרבותשניםבמשךפעילהיההחקלאיהמשק.(הרחוקבעברהדרכתישבה)גרניום

לרפתבסמוךמהןכמהגידל,כבשיםמאודשאהבנירהבן.טוביהבארשלהחקלאיתבאגודההמשקים

-בועבדטק-היללימודיפנההוא.חייםמבעלילהתרחקונאלץבסרטןחלה,בצבאבהיותו.אביושלהגדולה

IBM.עליושפרהנירשלבריאותו,נישאוהםאחדותשניםלאחר.לעתידאשתו,אלוןביעלנירפגשבהמשך,

2000בשנתכילצייןיש.קטןכבשיםעדרגידול–משכברבאהבתולעסוקשב,IBM-בלעבודתוובמקביל

אףוכלל,וגדלהלךנירשלהקטןהכבשיםעדר,זאתעם.מהענףופרשהרפתאת,נירשלאביו,ישראלסגר

החליטוולכן,רווחיתאינה,לתנובהמשווקשחלבןכבשים350-מההכנסהכילדעתנכחויותרמאוחר.עיזים

בבדבד.ובמכירתןגבינותבייצור,בלבדעיזיםבגידולהקטןהמשקהתמקדוכך.הגבנותבתחוםלהשתלב

כפעילותהחקלאותממשרדאישורים:הנדרשיםהאישוריםבכלנושאתכשהיאברישיוןהמחלבההוקמה

נלוויםומוצריםעיזיםגבינותבייצורהחלומכןלאחר.'וכוהבריאותמשרדאישורי,אשממכביאישור,נלוות

.במקוםבמכירתםוכןמכירהולנקודותלחנויותובשיווקם

שלט הכניסה לבאר טוביה
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לתוכן  

העניינים

סיורעבורםארגנווניריעל.חקלאיבמשקלבקרשביקשותייריםקבוצתליישובבמקרההגיעההימיםבאחד

למסדוניריעלשלבדעתםעלה,בהצלחההוכתרשהביקורלאחר.המקוםמתוצרתטעימותכללשאףמרתק

גבינותולממכרליטוףלפינת,המשקפעילותלהצגת,קבוצותשלאירוחלמקומותולהרחיבההפעילותאת

.המשקבחנות

2019אפריל –29' מסתיירון

כךכדיעד,התיירותענףמאודהתפתחהזמןבמהלך

המיוצרותהגבינותוכל,לחנויותהשיווקשהופסק

לימעביריםבשיחתנו.במקוםורקאךנמכרותבמשק

ישהמשקפעילותלהצגתכיהתחושהאתויעלניר

ניר.הבאיםלדורותהציוניהחזוןבהעברתמוסףערך

שפעמיםומציין,וההסברההשינויסוכןעצמורואה

נגדקדומותדעותבעליאנשיםמגיעיםרבות

למשקוהחשיפההסיורועצם,והחקלאיםהחקלאות

:שמואלימשקעלנוספיםלפרטים.דעתםאתמשנים
https://www.meshek-shmueli.co.il/

יעל וניר שמואלי

במושבהאטרקציותשארעםהחיבור

שרביםמאחר.המקומיתהתיירותאתלפתחמהמושבנציגיםבקרברעיוןעלה,המחלבהלהקמתבמקביל

שלשלםיוםלקייםרעיוןעלה,בסביבהלעשותניתןעודמהשאלוטלפוניתשמתענייניםמאלהאומהמבקרים

במושבהתיירותריכוזאתעצמהעללקחהיעל.למשקהנכנסתהתיירותלהגדלתיביאאשר,טוביהבבארסיור

.הללוהביקוריםתיאוםואת

חוויה חקלאית בבאר טוביה

https://www.meshek-shmueli.co.il/
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לתוכן  

העניינים

טוביהבבארלסיורהטיפוסיהיוםסדר
אלונחשפיםהסברשומעים.הכפרתושבי,המתנדביםהמדריכיםאתפוגשיםשם,העםלביתמגיעים•

בתולדותמשמעותייםאירועיםבתמונותמוצגיםהעםביתשלהחיצוניקירועל.טוביהבארשלההיסטוריה
.(למושבהפיכתוטרם)המושבהשלמההיסטוריהתמונותתלויותהמבנהובתוך,המושבה

בשנתשנחנכהרפופורטנתןשליצירתו,למלחמההיוצאבנהאתהמלווהאםפסלשהיאבאנדרטהמבקרים•
1967.

2019אפריל –29' מסתיירון

ארכיון באר טוביה

http://www.touryoav.org.il/?p=13829: עוד על תיירות באר טוביה באתר של עמותת התיירות שפלת יהודה

רפופורטהפסל של נתן תיירים במרכז המזון

מתנדביםידיעלניתנתבמוזיאוןההדרכה.למושבוהפיכתההמושבהלסיפורניחשףבמוזיאוןבביקור•
.מקומיים

נוספיםוביישוביםבמושבהחייםלבעלימזוןסיפקאשרבארץהראשוניםביןשהיההמרכז,המזוןבמרכז•
.ההיסטוריתהמושבהשרידיאתגםולראותלבקרניתן,באזור

.גבינותלקנותומוזמניםלהסברזוכים,סיורעורכיםשמואליבמחלבת•
.(צוריםבעיןלרוב)הסביבהמיישוביאחדשלהאוכלבחדרסועדיםצהרייםארוחת•
20-וכהארץברחביאורבנייםפסלים40-כזוקפיםשלזכותופסל,היימןגרשוןהאומןאצלהביקוראתמסיימים•

.סיפורואתושומעיםשלוהפסליםבגןמבקרים.אנדרטאות

חוויה חקלאית בבאר טוביה

http://www.touryoav.org.il/?p=13829
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העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

יששמואלילמשק)וגמלאיםמבוגריםשללקבוצותמתאיםהסיור
בקרבשנערךבסקרכילצייןיש.(ילדיםעםמשפחותלסיורגםהצעה

מסיורגבוהבשלבטוביהבבארהסיורדורג,גןמרמתגמלאים
באתריםביקורעםגםבמחלבהביקורלשלבאפשר.בירושלים
בכפרההיביסקוסבחוותסיור,אשדודבנמלסיורכמו,בסביבה

מתקיימותילדיםעםלמשפחות.ועודבניםבנירהארטישוק,ורבורג
,השבועבאמצעבעיקרנערכיםהגמלאיםסיורי.שונותהפעלות
.שבועבסופיבעיקרילדיםעםמשפחותוביקורי

פרסום יום סיור בבאר טוביה

חוויה חקלאית בבאר טוביה

:טוביהבבארהסיוריתרונות

.המבוגרתלאוכלוסייהגםמתאים.וטעמיםאמנות,ציונות,היסטוריההמשלבתחוויה

.בקלותזאתלהסדירניתן,הביקוראתלקצרמעונייניםאומאחריםאם-מאודונוחיםגמישיםהמפעילים

.(הטיולבעלותחיסכון)לקבוצהבמדריךצורךאין

.נמוכותהתחבורהשהוצאותכך,אביבתללמטרופוליןקרוב

ומהם,יהודהשפלתשלפעילהתיירותעמותתקיימתשבאזורלצייןחשוב
נערך,למשל,מרסחודשבמהלך.והכוונהתמיכהטוביהבבארמקבלים

ידיעלהמאורגן,המשפחהלכלתיירותפסטיבל-'רחוקולאירוק'הפסטיבל
אנשיםלמשוךבמטרהמתקייםהפסטיבל.יהודהשפלתהתיירותעמותת
,נופיםפוגשיםבפסטיבל.המפורסם'אדוםדרום'שלבעקבותיו,לאזור

,מורשתמאתרי,תצפיתמנקודותנהנים.והיסטוריהטעמים,אנשים
בתיהםאתהפותחים,וחקלאותתיירותיזמיומעשרותמודרכיםמסיורים

/https://yarok.touryoav.org.il:באתרנוספיםפרטים.המבקריםבפני

https://yarok.touryoav.org.il/
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שי דותן: הביא לדפוס

2019אפריל –29' מסתיירון

.1931-1929בשניםשנבנה,הכפרשלהישןהספרבביתממוקםל"מלכפרמוזיאון

90-הבחגיגותשנערכהבתערוכההתגבשלהקמתווהרעיון,2012-בהמושבשלהמאהבחגיגותנחנךהמוזיאון

.2002בשנת,לכפר

זורםל"מלכפרמורשתששימור,דפנהקיבוץובןטייס,גרודמןדוביקהואהמוזיאוןשמאחוריהחיההרוח

.במוזיאוןכמדריךגםמשמשוהוא,בעצמותיו

לכפרהפכהשלימים,חיבעיןההתיישבותראשיתואתהמושבהוקםשבההתקופהייחודיותאתמשמרהמוזיאון

.(ציוןחובבימזכיר,לילינבלוםלייבמשהש"ע)ל"מל

:לתיאום ביקורים

https://shimur.org/sites/%D7%9E%D7%95%D7%96

%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-

%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%99-

%D7%9B%D7%A4%D7%A8-

%D7%9E%D7%9C%D7%9C

תמונה מהמוזאוןל"מלמוזיאון כפר 

שמסביבהפתוחבשטחגםנמצאממנהוחלק,הישןהספרבביתחדריםכמהפניעלנפרשתהמוזיאוןתצוגת

;ב"מארההובאאשר1920מודלפורדסון-ל"מללכפרשהגיעהראשוןבטרקטורלצפותניתןבתצוגה.לבניין

המייסדיםבצריף;המושבבמחלבתהחלבקבלתבשחזור;ל"מלבכפרמשפיעותנשיםשלתמונותבתערוכת

.נוספותובאטרקציותבשובך;ירקותלגידולבערוגות;מהעברבלולוכן;ושוחזרלמקוםשהועתק

מבליםוהם,השרוןדרוםהאזוריתלמועצההמשתייכים',דכיתותתלמידישנהמדיבמוזיאוןמבקריםקבועבאופן

.חווייתייוםבו

.מראשבתיאוםפרטייםולביקוריםקבוצותלביקוריגםפתוחהמוזיאון

https://shimur.org/sites/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%99-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%9C%D7%9C
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איגוד'נ'ואחק.ב,12413-03-12א"ת,וולצקיוינבאוםחדוההשופטתכבוד,אביבבתלהמחוזיהמשפטבביתבבית

'ואחבישראלהאופנים

לאחרונה.הפתוחבאוויראתגריתספורטיביתופעילותטבעביןהמרתקלשילובבחיבתםידועיםרביםישראלים

הקשהפציעתובעקבות,בוהמשתתפיםכלפיאופנייםמרוץמארגנישלהמשפטיתבאחריותהמשפטביתדן

.שלוההשתכרותביכולתלפגיעההובילהאשר,אופנייםרוכבשל

רקע

שכללהרכיבהבתחרותהשתתףאשר,כתחביבשוניםספורטבסוגישניםמזההעוסק,אופנייםברוכבעסקינן

הינומהםאחדאשר,שוניםממקטעיםהורכבהמסלול.סיבוביםבחמישההמתבצע,קילומטר13באורךמסלול

.בירידהשסופםבכבישחדיםעיקוליםשנילאחרהנמצא,בבטוןמשוקעאיריגשר

,האיריהגשרלמעברגבוההבמהירותהגיעהשניבסיבובאולם,בהצלחההראשוןהסיבובאתהשליםהרוכב

.ובצווארובראשוקשותונחבלנפל,אופניועלשליטהאיבד

המשיךשחרורולאחר.לווינשטייןבביתיוםלאשפוזבמחלקהחודשיםכחמישההרוכבאושפזהפגיעהבעקבות

.שיקומיטיפולהמשךעללווהומלץ,ומוטורייםקוגניטיבייםמליקוייםלסבול

את,המסלולאתשאישר,בישראלהאופנייםאיגודאתהיינו,המסלוללבחירתהאחראיםאתתובעהרוכבכעת

לתביעהנוסףצד.המרוץלאישורבאחריותשנשאה,ישראלמשטרתואת,האיגודאתשביטחה,הביטוחחברת

הגוףנזקיבשללרוכבוישלםששילםהתשלומיםשיבובאתתובעאשר,(ל"המל)לאומילביטוחהמוסדהינו

.לושנגרמו

חזרה

לתוכן  

העניינים

ד איתן מימוני"עו: כתב 

2019אפריל –29' מסתיירון
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.הנזקגובהבשאלתוכןהאחריותבשאלתביניהםחלוקיםהצדדים
.אתגריספורטבענףמדוברשכן,אינהרנטייםסיכוניםכוללות,טיבןמעצם,אופנייםתחרויות,הנתבעיםלטענת

גםמה,האירילגשרבהגיעושהופתעלומרניתןלאולכן,נפצעכאשר,שלישיסיבובכברביצעהרוכב,כןעליתר
,(מוגברתזהירותנדרשתשבהםמקומותשסימנודגליםעםאנשים)מרשלים3הוצבובמקטעשלטענתם

להשתתףשבחרבכךמרצוןסיכוןעצמועלנטלשהרוכבטועניםהם,כןכמו.אזהרהבכיתובסומןאףוהמעבר
.ניסיוןובעלמקצועירוכבהיהשכן,מכריעתורםבאשםנושאהואכןועל,במרוץ
,ברכבבדרךשימושהעושיםמפניבמרוץהמשתתפיםבטיחותאתלשקולהייתהחובתה,המשטרהלטענת
המשטרהעלחובההטלתשמשוםמכךאין.בדרךהמשתמשיםשלהשגרהבחייהפגיעהאתלמזערומנגד
.תעבורתיותסכנותזולת,לרוכביםעצמובמסלולהטמוןהסיכוןאתלבחון

והכרעהדיון
לכךשהתשובה,הראיותכללסמךעללמסקנהוהגיע,סיכוןהיווההאיריבגשרהמעבראםבחןהמשפטבית

,גבוההבמהירותהיאבושהרכיבה,תחרותימרוץמתוואיחלקהיהשהגשר,המשפטביתמצא,כך.חיובית
מהירהלירידההמביאיםבדרךעיקוליםשנילאחרמצויוהגשר,בדבוקהשרוכביםרוכביםשלרבבמספרמדובר

,האיריהגשרלקראתלירידהבסמוךמרשליםהוצבולאכימצאהמשפטבית,שננקטוהזהירותאמצעילגבי.אליו
ביתצייןעוד.האירילגשרלירידהסמוךממששלאזהרותהיולאולכן,העיקוללפניהיה"זהירות"הכיתובואף

עלאלאהכבישעלמביטיםאינםהרוכביםשכן,אפקטיביבלתיבאמצעימדוברהכיבלאוכי,זהבענייןהמשפט
כיטענתםבהוכחתכשלושהנתבעיםהמשפטביתקבע,האמורלאור.בזהזההיתקלויותלמניעתהרוכביםיתר

.נדרשיםזהירותאמצעיננקטו

למקפצההופךהאיריהגשרשכן,תחרותיבמתווהלמרוץהתאיםולאמסוכןהיההמסלול,הרוכבלטענת
בדיוקנוסףאופנייםרוכבנפצעפציעתולפניכיהרוכבצייןלסכנהכראיה.גבוההבמהירותאליומגיעיםכאשר
.סיוםלידיבאלאהואאך,המרוץהפסקתעלהמארגניםהורופציעתולאחרוכי,איריגשרמעברבאותו

עליווחלה,לרוכביםבטוחהתחרותשיאפשרובטיחותבדרישותיעמודשהמסלוללדאוגחבריו
להתנהלותושילוחיתאחריותגםשלאיגודעודמה,בתחרויותהמשתתפיםכלפיזהירותחובת

.התחרותמארגןשל

כלפיישירהאחריותלאיגודיש,האיגודובאישורבחסותאורגנהשהתחרותמאחרכיוקבעהוסיףהמשפטבית
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,המשתתפיםושארהתובעכלפיהקונקרטיתהזהירותחובתאתהפרהארגוןכימצאהמשפטבית,כןעלאשר

.שבפוליסהחובתהמכוחמחויבתהמבטחת.הרוכבלפיצויחובהחלההתחרותולמארגןלאיגודכןועל

על.התעבורהבתקנותמעוגנתהמרוץלאישורהמשטרהסמכותכיהמשפטביתמצאהמשטרהאחריותלגבי

התעבורהתקנותואכיפתהתנועההזרמתעללאחריותהבהתאםהיתרמתןלבחוןהחובהחלההמשטרה

ומי,תחרותבתנאילרכיבההתחרותאוהמרוץהתאמתאתלבחוןוכליםידעבעלתאיננההמשטרה.בדרכים

.להידחותהמשטרהכנגדהתביעהדין,כןעל.המשטרהולאהמרוץמארגןהינוכךעלשממונה

למשלאם,שברכיבהלסיכוןעצמולחשוףמוכןבתחרותשמשתתףאדםשאכןצייןהמשפטבית,לאמורמעבר

בעצםאיןאולם,מרחקשמרלאכישנפגעמחמתאוריכוזחוסרכמו,אנושטעותבשלהאופניםעלשליטהאיבד

סיכוןבעלבעיסוקמדוברשממילאהכותרתתחתהמארגניםמצדהתרשלותכלשלקבלהלמרוץההצטרפות

שהואלומרניתןשלאכךמספרשניםבמשךאופנייםעלורכבספורטאיהינוהרוכבדנןבמקרה,זאתעם.מסוים

המהירותאםגם,הראשונהבהקפההרכיבהבמהלךלסיכוןגבוהפוטנציאלבעלותנקודותלשקללמסוגלהיהלא

שלבשיעורמצדותורםבאשםלהכירמקוםיש,כןעל.השניבסיבובשרכבכפי,גבוהההייתהלארכבשבה

המשפטבית.כךעקבהשתכרותבאובדןוהכיר,80%בגובהתפקודיתנכותלרוכבהעמידהמשפטבית.25%

הינוהמצטברהפיצוי.השכרהפסדיגובהקביעתלצורך50,000₪בשיעורשכרבחשבוןלהביאישכיקבע

17הרוכבלטובתפסקהמשפטבית,בנוסף.בעתידשכרהפסדיוכןבעברשכרהפסדיבגין₪מיליון10.2בגובה

,תורםאשםבגין25%נוכוזהכוללמסכום.וסבלכאבבגין500,000₪-ו,ונסיעותרפואיותהוצאותבגין₪אלף

לרוכבוישולמוששולמוגמלאותשיעוריהמשפטביתניכה,כןכמו.8,688,750₪עלהפיצוייםסךהועמדכןועל

.ל"המלידיעלכלליתנכותבמסגרת
משרד עורכי דין ונוטריון' איתן מימוני ושות

03-5629911: טלפון

2019אפריל –29' מסתיירון

סיכום
מארגן התחרות וחברת הביטוח  , ואיגוד האופניים, התביעה התקבלה

. התביעה כנגד המשטרה נדחתה. ישלמו לרוכב את הפיצויים שנקבעו

בהיעדר הצדדים, 2018באוגוסט 21, ח"תשע, באלול' ניתן ביום י
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טורי-דוטכסודיון

Taxodium distichum

טכסודיים: משפחה

קיבוץ הזורע: העץמיקום 

'מ14: קוטר נוף'; מ9: גובה: ממדים

'מ1.1: 'מ1.3גזע בגובה קוטר 

שנה70כ : העץגיל 

בדרך66מכבישיורדים.התשבילצומתמגידוצומתבין,66כבישעלממוקםהזורעקיבוץ:ההגעהאופן

אלשמאלהפוניםמטרכחמישיםולאחר,ימינהפוניםזהבצומת.Tלצומתומגיעיםהקיבוץאלהמובילה

למוזיאוןהאוכלחדרביןהנמצאתהמדשאהלעברוצועדיםמהרכביורדים.הקיבוץשלהמרכזיהחניהמגרש

.'לאמנותוילפריד'

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מ"שה, מנהל אגף פרחים והנדסת הצומח, ישראל גלון: כתב וצילם

2019אפריל –29' מסתיירון

טורי-דוטכסודיון
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-כשלשטחפניעלמתפרשהוא.ליקנעםמדרום,יזרעאלעמקמערב-בדרוםנמצאהזורעקיבוץ:הקיבוץעל

במאורעותערביםמתוקפיםלהתגונןנאלץדרכובראשיתומיד1936בשנתהוקםהקיבוץ.דונם6,500

לקיבוץהשתייך.ח"הפלמכבסיסשימשהמדינההקמתשלפניבשנים.1939-1936השניםביןשהתרחשו

.הצעירהשומרשלהארצי

חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

הגידולתנאי.הקיבוץשלהמרכזיתבמדשאהזהממיןנוסףועץזהעץנשתלו1952בשנת:העץשלסיפורו

'מ10-כ)במיוחדארוךענףזהמרשיםלעץ.התפתחותואתאפשרו,מיםהאוצרתהכבדההקרקעכמו,במקום

בגנינפוץאינוזהשעץואף,נוספיםטכסודיוןעציבקיבוץנשתלוהשניםעם.פיסוליתצלליתלוהמקנה(אורכו

.שלוונאיםרביםפרטיםנמצאיםהזורעבקיבוץ,הארץ

עלי.עומדיםבמיםאףולעתים,ב"ארהבדרוםמקסיקומפרץשבאזורבביצותגדלטורי-דוטכסודיון:העץעל

נשירהוצבעיקינמוןחוםבצבעגזע,בכותיתצלליתלעץ.אצטרובלופריו;בולטתאינהפריחתו;מחטדמוייהעץ

וזקוק('מ40שלגובהעד)גדוליםלממדיםלהגיעעשויהעץ.פיסוליראווהלעץאותוההופכים,חלודיםבגוונים

.(והערבההבקעהמאזורחוץ)הארץאזוריבמרביתלגדוליכולהואכאלהבתנאים.במיםרוויותלקרקעות

אולמוס)שעירהבוקיצהעץמצויהקיבוץשלהמרכזיתבמדשאה:לביקורנוספיםואתריםבקיבוץנוספיםעצים

אינוהכלליומצבו,ונגזםנשבר,ובענפיםבגזעהנוברממזיקנפגעזהעץ.באזורהברצומחאתהמאפיין,(שעיר

גדולעץוכןמרשימים(אמריקניאולמוס)אמריקניתבוקיצהעצימצויים,מזרח-צפוןבכיוון,האוכלחדרמול.שפיר

בשישהוהתחדש,החמישיםשנותבתחילתבקיבוץשירדהשלגבעקבותשקפאהשדרותפיקוסשלמימדים

מול.הרחוקהמזרחולידיעתלאמנותישראלוילפרידשםעלמוזיאוןקייםבמקום.נקודהמאותההיוצאיםגזעים

"פאנסהו'וסנצקיחוטהדון":זרצקידןהפסלשלפסליםשנימצויים,הקיבוץשלהמרכזיתבמדשאה,המוזיאון

.(ו'פנצו'וסנצקישוטדון)

בהזורעטכסודיון

.תנועהלמוגבליגםהמיועדטיולמסלולשבו,השופטנחלאתרמצויהזורעלקיבוץסמוך



שי דותן: תרגם; משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהלת מרכז המידע, דיאנה קלמן: איתרה
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בצרפתאגרותוריזםפיתוח 

http://vegetable.fr/2018/11/22/developper-lagritourisme-en-

france/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_de_la_semaine_36

Airbnb,לחווההבאיםברוכים"וצוות"(Bienvenue a la ferme),המוניםמימוןאתרבשיתוף,Miimosa,

!בצרפתהאגרותוריזםאתמפתחים

בגדרנחשבתהמקומייםלמוצריםוהחשיפהבחווההשהייה.עלייהבמגמתלאחרונהנמצאבצרפתהאגרותוריזם

.עליהםהמועדףהבילויהינההכפריתשהתיירות,העריםלתושבינעימהחוויה

אתהציגופרויקטים37כאשר,ההמוניםלמימוןכפריתתיירותשלפרויקטיםחקלאים150-מיותרהציעואשתקד

.תורמים900-מנאספואירו115,000-מויותרבמשקתיירותלפיתוחשלהםהצרכים

באתר,2019במרס15עדההמוניםלמימוןשלהםהפרויקטיםאתלפרסםהחקלאיםיוכלוהשנה

https://agritourisme.miimosa.com

עשרה.הצרכיםהגדרתלשםההמוניםמימוןפלטפורמתשלצוותיםידיעלילוו,לאתרהפרויקטאתשיעלולאחר

Bienvenue-וAirbnbידיעלייבחרומנצחיםפרויקטים a la ferme,שלהםוהפרסוםהפיתוחאתלהאיץכדי.

תמונה מהאתר עם לוגו של  

שלושת השותפים למיזם

http://vegetable.fr/2018/11/22/developper-lagritourisme-en-france/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_de_la_semaine_36
https://agritourisme.miimosa.com/
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חזרה

לתוכן  

העניינים 2019אפריל –29' מסתיירון

והחקלאיתהכפריתהתיירותאתריסקרלעידכוןאלהבימיםפועלהכפרופיתוחהחקלאותמשרד

.שנים5-כלפנישנערךבישראל

.ניררוניתי"עואקולוגיהתיירותנירבאמצעותנערךהסקר

הקיימיםהתיירותייםהמושכניםכלעלהניתןככלומלאשלםמידעאיסוףלצורךחשובהסקרעדכון

המיזמיםכלשל"אלפון"כעיןולערוך,שלהםעיקרייםמאפייניםללמוד,הכפריבמרחב

לתמיכות,קשררשימתוליצירתהכפרופיתוחהחקלאותמשרדבאתרעדכונםלצורך,הקיימים

.הכפרופיתוחהחקלאותמשרדשלשונותויוזמות

.הכפרפיתוחלהליכיבהתייחסהחלטותבקבלתהסקריסייעכןכמו

.למענהקישורמצורף

(לכניסה לסקרהכותרת למטה לחצו על )דקות לסקר חשוב זה 10אנא הקדישו 

2019סקר אתרי התיירות הכפרית והחקלאית בישראל 

תודה על שיתוף הפעולה

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות

2019סקר אתרי התיירות הכפרית והחקלאית בישראל 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAtaUOsZF4n5Sl93QQZUR9zO6YYIgT_HQR6gew1GoM9VRl6Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

