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 תוכן העניינים

 " תיירון לתיירון"מ

 אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית -

 

 שי דותן
6 

 7 המערכת אירועים קרובים

 8 שמואל חדד 2017נפגשים בשביל ישראל 

 13 שחברי דיאבאתופא  חוויה חקלאית בבית לחם הגלילית –" קטופותי"

 15 שי דותן הרפת של איתי

 18 ברכה גל רופא שהקים יקב –יקב בן נון 

 21 שי דותן יתיר על קצה המזלג חבל

 23 רדסון  'בן שלום ריצ ירונה סיכום פעילות פיתוח התיירות בחברה הבדואית בנגב  

 26 מירי פלח סיור גבינות באלפים האיטלקיים

 31 ד איתן מימוני"עו מטייל שנפגע במהלך טיול בנחל עורבים: מבית המשפט

 34 ישראל גלון טיול לעץ מיוחד במרחב הכפרי

 37 ברכה גל: תרגום קישורים לנעשה בעולם
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 ;  מ"שה, מנהלת תחום כלכלת הייצור ,ברכה גל

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

 ;          הרשות לתכנון, האגף לתכנון כפרי אזורי, 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    

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים
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 "תיירון"של ה 26-ושוב אתכם בגיליון ה

  מנהל ,אביגדורי לעילום הפעם מוקדש ,כנרת לקבוצת הכניסה תמונת מתנוססת שעליו ,הגיליון שער

 נכבדה תרומה לעילום .תפקידו את אלה בימים מסייםה ,הירדן עמק האזורית במועצה התיירות מחלקת

  במרחב לתיירות ההתיישבות תנועות של מייצג גוף להקים ובניסיונות הירדן בעמק התיירות בפיתוח

 .דרכו בהמשך לעילום הצלחה איחולי שולחים אנו זה עלון דפי מעל .הכפרי

  י"ע הכפרי במרחב התיירות של מייצג גוף הקמת על דותן שי מדווח "לתיירון תיירון"מ הקבועה בפינתנו

  העוסקים הכוחות כל את שיאחד כזה גוף בהקמת רבה חשיבות רואים אנו .האזוריות המועצות מרכז

 .אותם וייצג בתיירות

 

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  חקלאות  אתרי של התפתחות מגמת ניכרת האחרונות בשנים

 .אביב תל של למטרופולין מסביב תיירותית

  הפריפריה באזורי בעיקר תיירותית חקלאות אתרי התפתחו בעבר אם

 עדים אנו שכיום הרי ,למשל ,בצפון בחופשה לשוהים כאטרקציות

  ולמשפחות גמלאים לטיולי המיועדים כאלה אתרים של להתפתחותם

  את דותן שי מציג כזה כיעד .השבוע לסוף הילדים עם בילוי המחפשות

  שפתחו רפתות כמה לעוד התווספה אשר ,בנים בניר איתי של הרפת

  את הכתב על העלתה גל וברכה ;למבקרים שעריהן את מכבר זה

  עתה לעת הפועל ,מבקרים מרכז שפתח "נון בן יקב" שמאחורי הסיפור

 .בלבד מראש תיאום ולפי שישי בימי
 הרפת של איתי

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  אותנו משתף ,הכפר ופיתוח החקלאות משרד של הנגב במחוז מתכנן ,חדד שמואל

  כיוון ,זה בנושא קוראינו קהל את לשתף לנכון מצאנו .ישראל בשביל הצעידה בחוויות

 .הכפרי במרחב התיירות להרחבת פתח פותחת ישראל בשביל שהצעידה

  מדריכת ,שחברי דיאבאת וופא .החקלאות הוא הכפרי במרחב העיקרי המשאב ,כידוע

 .במיזם מחוויותיה משתפת והיא ,הגלילית לחם שבבית "קטופותי"ב ביקרה היצור כלכלת
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  במרחב תיירות ומחלקות עמותות מנהלי פורום סייר מאי בחודש

  מנתי המשתתפים נפרדו הסיור במהלך .יתיר בחבל הכפרי

 של השיווק למנהל שהתמנה ,יתיר חבל תיירות מנהל ,ישראלי

 .WishTrip הטיולים אפליקציית

 .המרכזיים הביקור אתרי ואת הסיור את סוקר דותן שי

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

        

 
 :הקבועות ולפינותינו

 .עורבים בנחל טיול במהלך שנפגע מטייל בעניין דין בפסק אותנו משתף מימוני איתן ד"עו

 .החמישה למעלה גלון ישראל אותנו מוביל והפעם ...הכפרי במרחב מיוחדים עצים ולפגוש לטייל ממשיכים

 בכתבה ,גל ברכה התרגום במלאכת עסקה הפעם .בעולם מהנעשה בנושא בקישור כהרגלנו נסיים התיירון את

  הנשים של תרומתן על המעידה ,מהכתבה מעניינת טעימה והנה ,"האירופי באיחוד חקלאיות נשים" שכותרתה

  ,החקלאי לייצור מעבר גם ,לו מחוצה או המשק בתוך פעילויות קרובות לעתים יוצרות נשים" :הכפרי במרחב

 "אמתי מוסף ערך למשק תורמות ובכך

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 .קריאה מהנה

 ,  אנו מאחלים לכל הקוראים שנה טובה
 ,  פורייה משגשגתחקלאות שנת 

 .  מצליחה ופורחתתיירותית וחקלאות 
  

 התיירותית הפעילות על נתונים אספה רדסון'ריצ שלום בן ירונה

  פלח מירי ;לאינפוגרפיקס אותם הפכה קמנצקי ולובה בנגב הבדואית בחברה

 שבו ,האיטלקיים באלפים גבינות מסיור בחוויות נוספת פעם אותנו משתפת

  מקורות את לגוון כיצד ולמדו הגבינות ייצור להליך המשתתפים התוודעו

 .בחקלאות העיסוק לצד התעסוקה
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 אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית
 דותןשי : כתב

 חזרה

 לתוכן  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון העניינים

  תיירות ומחלקות עמותות מנהלי של פורמלי בלתי למפגש הזדמנות היוותה האחרונה IMTM תערוכת

  במרחב התיירות בעתיד לדיון פנאי הנציגים מצאו ,בתערוכה האזורים הצגת במהלך .הכפרי במרחב

 ייצוג לשם יחד להתארגן שהחליטו תיירות ומחלקות עמותות מנהלי של צוות הוקם בתערוכה .הכפרי

 .הכפרי במרחב התיירות וקידום

  ,האזוריות המועצות במרכז תיירות ועדת להקים והחליט "הכפפה את הרים" האזוריות המועצות מרכז

  במרחב התיירות נושא לקידום מדיניות ותגבש הכפרי במרחב התיירנים לכל מייצג גוף שתשמש ועדה

 .הכפרי

  ,ר"כיו בה לשמש נבחר ,הכרמל חוף האזורית המועצה ראש ,סלע כרמל ;מכבר זה הוקמה הוועדה

  ים מגילות האזורית המועצה ראש ,כהן אריה ;מודיעין חבל ז"מוא ראש ,סוסן שמעון :בה וחברים

  גליל האזורית המועצה ראש סגן ,ולפה דב ;חברון הר האזורית המועצה ראש ,דמרי יוחאי ;המלח

  מנהלי של ונציגות ההתיישבות תנועות נציגי ;האזוריות המועצות מרכז ל"מנכ ,נדיבי ישראל ;תחתון

 .האזוריות במועצות תיירות ומחלקות עמותות

  התיירות של ומייצג מוביל גוף יהווה האזוריות המועצות מרכז כי בוועדה הוחלט הראשונה בפגישה

 .הכפרי במרחב

 חשיבות ועל הצורך על מעיד והדבר ,מהשטח עלתה הוועדה להקמת הדרישה כי ציין סלע כרמל

 ולחיזוק לקידום דרכים לבחון כדי התיירות שר עם להיפגש בבקשה כרמל פנה ,כן כמו .המהלך

 .הכפרי במרחב התיירות
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 :מידע על אירועים ואטרקציות

• www.gogalil.org 

  

• 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 

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

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.gobinyamin.org.il/
http://www.carmelim.org.il/
http://www.carmelim.org.il/
http://www.carmelim.org.il/
http://www.gobinyamin.org.il/
http://www.gobinyamin.org.il/
http://www.gobinyamin.org.il/


 2017נפגשים בשביל ישראל 
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 שמואל חדד: כתב  וצילם

  הירח נטול הליל אפלת את שורטים המכונית פנסי

 waze-כשה .אור של בשלוליות הכביש את ומרבבים

  צעירת ,שחר בבתי  הבחנתי ,"ליעד הגעת" הודיע

  .בחניון לנו ממתינה ,לאומי שירות סיימה שאך ,ילדיי

  בשביל נפגשים" משתתפי של הלילה לחניון הגענו

  ליום כוחות ואוגרים שנתם את נמים כולם ,"ישראל

  בתוך פזורות כפטריות נראים האוהלים .המחר

  שלא נזהרים אנחנו .מסביב שקט ,אלונים חורשת

  לשחר להצטרף ההחלטה .להפריע ולא להרעיש

  נפלה ישראל בשביל הצעידה של האחרון בשבוע

  ,כך .בחסרונה מאוד חשנו שבה ,שבת ליל בסעודת

  פקפקו שלמעשה ,ילדיי ושני אני ,עצמנו מצאנו

  היציאה בטרם הלילה חניון באותו ,הפיזיות ביכולותיי

 ושכבנו האוהל את הקמנו .מהשביל בקטע למסע

  ותחושת ,והלאה ממני הייתה השינה אך ,לישון

   .אותי ליוותה "בבטן פרפרים"

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  באסון שנהרגו חבריו ולזכר ל"ז אפנר אבי של לזכרו שהוקמה עמותה היא " ישראל בשביל נפגשים"

  מתרחש המסע .וחברים ,אפנר ויוסי רעיה ,אבי של הוריו ידי על הוקמה העמותה .יישוב בשאר המסוקים

 .ל"וקק באורנים המדרשה לקיומו שותפים .הליכה ימי 45 ואורך ,החורף בסוף שנה מדי

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  בעבודת העוסקת טלית עטוית דמות אפילו וזיהיתי ,הקלוש השחר באור נעו דמויות כמה .מוקדם השכמתי

  הפעילות .בוקר של לקפה מים סירי העמידו ,ועדי צביקה פים"הרס .המחנה כל התעורר אט-אט .הבורא

 ."הבוקר מעגל"ל בזמן להגיע כדי במהרה הסתיימה למשאית והעמסתו הציוד אריזת ,הקיפול של העמלנית
  .הקבוצה של המקודש כטקס לתארו יותר נכון יהיה ואולי ,ביום ביותר החשוב הטקס הוא הבוקר מעגל 

  עם הוא כי ומרגיש בבוקר אדם קם פתאום" :במשפט פותחת ורעיה ,גדול מעגל יוצרים המשתתפים

  זיכרון עמוסים הזו הארץ שבילי" :וממשיכה ,"שלום הוא קורא בדרכו הנפגש ולכל ללכת ומתחיל

  על שנפלו חיילים של שמות מציינים יום כל ."בדרכנו אותנו מלווה וזכרם שלומה על הנופלים של

 .המתמשך הטרור קורבנות או צבאיות בפעילויות ,השונות במלחמות משמרתם
  הגיל בני ועד מילדים  הגילאים מכל משתתפים מאה מעל של ארוך טור .בצעידה ומתחילים אחרונות הודעות 

 .83-ה בן יובל הוא ההולכים זקן .השלישי
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  לשואה הזיכרון ביום חל  ,הקבוצה למסע 42-ה היום היה שלי למסע הראשון היום .ללכת מתחילים

 של גחליליות השיר את שומעים  .הבוקר לפעילות נעצרים שם. ברעם ביער עובר המסלול .ולגבורה

   .לשיר מצטרף שמכיר מי שמיר אסתר

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  ם"הרספי של באדיבותם הודי בסגנון האוכל היום ,השווה הארוחה היא ערב ארוחת

   .לישון והולכים אוהלים מקימים .טעים היה .בהודו הטרקים בוגרי

 שם ,דישון מושב של המטעים באזור לסככה נוסעים .הקבוצה למסע 43-ה היום הוא שלי למסע שני יום

   .חללים  של נוספת קבוצה לציין שוכחים לא , המעגל את יוצרים .באזור חקלאי ספר מבית נערים מצטרפים

  יותר קשה הפכה בהתחלה קלילה שהייתה ההליכה .נפתלי קרן עד מתמשך טיפוס ,המסלול .לדרך יוצאים

  .מהירה בהליכה הכוחות את מאמצים ,מרחוק הפסגה את רואים ,מתמשך ממאמץ כאבו הרגליים ,ויותר

 .יותר גבוהה פסגה עוד שיש מתברר לפסגה כשמגיעים .עוזר באמת זה .נורדי מקל לי מציע מישהו

 

  לדיון הנושא היה גם זה ושכחה זיכרון על ,כצנלסון ברל של במבחן מתוך קטע קוראים

  ממשיכים . הזיכרון נושא לליבון קטנות לקבוצות מתחלקים .(שיח מעגלי) קטנות בקבוצות

 .דישון ונחל צבעון נחל של לאורכו הולכים ,והקריר המוצל היער את עוזבים .ללכת

  אני ?לנוח .כבדות הרגליים מתקצרת והנשימה מתמשכת הדרך .האפיק לאורך אותנו מלווה מרהיבה פריחה

  מערבה נוטה כבר השמש .ממהר ואני ואחריו לפגר נעים לא .צעיר כאיש צועד החבורה זקן יובל את רואה

  סוף מראה אבל קשה העלייה .הלילה את נבלה שם דישון מושב של הרעפים גגות את רואים ובאופק

  ,הדשא משטח על התרמילים את רווחה באנחת פורקים .המושב למרכז מגיעים אנחנו וכבר ,מדרבן המסלול

  שמונה קריית הדתית המועצה ר"יו קקון יצחק הרב .הרגליים בכפות הדשא ממגע ונהנים נעליים חולצים

 .בוזגלו דוד הפייטן של שירתו על אותנו מלמד

 .התרוקן קולה והקוקה הגלידות מקרר . טעימים דברים קונים ,המכולת על פושטים
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  מים מאגרי .הירוק גווני בכל מעובדים שדות .לפתע למרגלותינו נפרש החולה עמק של מדהים נוף

 .מהם נשקפת מסנוורת שמש ,נפתלי קרן מפסגת נשקפים דגים ובריכות

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  ,הקבוצה למסע 44-ה היום והוא למסעי השלישי ביום

  .אליו מהעלייה יותר אף מאומצת במצוק שירידה למדתי

  ,אותי עוקף הקבוצה זקן יובל את ראיתי ,קשה כשהיה

  עם הסיום לנקודת ולהגיע להמשיך חדשות אנרגיות קבלתי

   .כולם

  מאורגנת קבוצה לגלות הופתעתי .הקבוצה על מילים כמה

  ,הכבדים התרמילים להובלת משאית .צבאית יחידה כמו

  בהרי ברד סופת כשהייתה האנשים את פינו אוטובוסים

  על הממונים ם"ורספי טיולים מדריך חובש .אילת

  קשרים עם ,מדהים גיבוש יצר הארוך המסע .הלוגיסטיקה

  נכונות .בשביל ההליכה תום אחרי הרחק שנמשכים

  כישוריו לפי אחד כל הציבורי בנטל ולשאת להתנדב

   .מזניחים לא הרוח את גם .ויכולותיו

  את למתוח יוכל בה פינה מחפש אחד כל .הטיולים מדריך של להסברים מקשיבים אוזן בחצי

  בעוד .לזוז מאיצים ז"הלו על האחראים .צהריים לארוחת מנוצלת ההפוגה .הדואב הגב

  התמקמנו .יפתח בקיבוץ מסתיים המסע .ללכת וממשיכים יושע בנבי קצת נחים שעתיים

  בקיבוץ גם .הסתיים מאומץ מסע יום עוד .מסביב ובמדשאות הקיבוץ של הספורט באולם

 . זקוקים היינו להם הקטנים הפינוקים את סיפקה  המכולת

  צמיחה ,מולדת אהבת ,זיכרון :היום אותו של בנושא לדיונים קטנות בקבוצות שיח וקבוצות סדנאות

  כמה להכיר כדי הקבוצות בהרכב תחלופה על הקפדה תוך לביטוי בא אחד כל  .'וכו ולאומית אישית

 .שיותר
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  ספר בית ,אולם מקצים ,בשמחה שעריהם את פתחו וקיבוצים מושבים ,הכפר לתרומת שנוגע ומה

 של מתוק לסיום מקום היו בישובים קפה בית ,מסעדה ,מכולת .המטיילים לשימוש העם בית או

 .המפרך היום

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 :המערכת הערת

  עשרות על ישראל ששביל כיוון ,זו כתבה להביא לנו היה חשוב

  לפיתוח נוסף כלכלי מנוף להיות יכול ,בשנה בו הצועדים אלפי

   .הכפרי המרחב

  אחרים אבל ,השביל במלאכי נעזרים חלקם בשביל הצועדים

  ארוחה ,בצימר לינה – היום בסוף פינוק רוצים "יותר מפונקים"ה

 ,מושב/בקיבוץ בצרכניה בפינוקים הצטיידות ,במסעדה טובה

 ולהנות לשביל להתחבר איך לחשוב עלינו .ועוד ציוד של הקפצות

 .בו מהתנועה כלכלית

 

 

  או יום להקדיש .זה מקסים לפרויקט שותפים להיות המשרד לקברניטי  מציע אני לסיום

  אנשים יוציא מחוז כל .באזור שעובר בימים " ישראל בשביל נפגשים"ל ולהצטרף יותר

 תהיה  החקלאות  שלמשרד  כך  הלאה  וכן  בצפון והצפוניים בדרום הדרומיים (וולונטרית)

  על המיושמות למטרות מחובר להרגיש החקלאות משרד כמו משרד אין .בקבוצה מורגשת נוכחות

 .ישראל בשביל נפגשים" עמותת ידי
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  שפע מכיל האתר .התחתון בגליל הגלילית לחם בית בשדות הנמצא עצמי לקטיף אתר הינו קטופותי

  למשפחה לאטרקציות בנוסף וירקות פירות של רחב מגוון של עצמי בקטיף חקלאיות חוויות של

  .ולילדים

  חקלאות ולטעום לחוות ,מלקט להיות ,מקרוב והאדמה החקלאות את להכיר מאפשר באתר הביקור

 .מעניינים ובהסברים הדרכה עם

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  שחברי  דיאבתופא : כתבה וצילמה

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 חוויה חקלאית בבית לחם הגלילית  

  :האתר חזון

 .ושורשיה לאדמה חיבור תוך ערכית חקלאית חוויה להעניק

 .בארץ החקלאות ענף של לקיומו ולתרום לתמוך

 .וחופש למידה ,סקרנות ,יצרנות ,אדמה עבודת ,טבע של ערכים להנחיל

 .ופירות ירקות של רחב מגוון לגדל

 .השנה כל לאורך יבולים לגדל

 .הדברה בחומרי בשימוש הצורך את המפחיתים ,לסביבה ידידותיים פתרונות למצוא

 

  טליה ואחותו רמי י"ע ומוחזק מופעל העסק .חורב למשפחת ששייך משפחתי בעסק מדובר

 .זרעים בגידול בעבר שהתמחה חורב אמנון החקלאי של ילדיו ,בחקלאות שני דור שהם
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

  ואוסנה פטל בגידול 2011 בשנת פעילותו את התחיל העסק

  .וניסיון ידע ומעט וסיכונים קשיים הרבה עם עצמי לקטיף

  עד מאי החודשים במשך באתר פעילות אפשרו אלו גידולים

  למוצרים הקטיף מוצרי סל בהרחבת צורך היה לכן ,בלבד יוני

  וזמין עשיר ,מגוון להיות הפך הקטיף סל הזמן עם .נוספים

  מוצרים של מגוון כולל היום הסל .השנה עונות בכל לקטיף

 .המתאימות העונות לפי

  גויאבה ,אוכמניות ,אוסנה ,פטל :עצמי לקטיף הפירות מגוון

 .ברי י'גוג סיני שזיף ,מאכל ענבי ,תותית

 

 

 

 

  ,ברוקולי ,כרובית ,כרוב ,חסה ,שומר :עצמי לקטיף הירקות מגוון

  תות ,כוסברה ,פטרוזיליה ,נענע ,צבעים 4 -ב גזר ,ולבן אדום סלק

  עגבניות ,מלפפון ,מבגולד ,תרד ,שום ,שלג אפונת ,אפונה ,שדה

 .ותירס דלעת ,מילון ,פלפל ,חציל ,קישוא ,שרי

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 http://ktofoti.co.il/: אתר

 ktofoti@gmail.com: מייל

 

  ירקות סלסלת ועלות ,לאורח ₪ 40 היא לאתר הכניסה עלות

 .₪ 25 היא ג"ק 6-7 במשקל נקטפים

  ובעיקר יוני עד מינואר בתקופה נמצאת באתר הפעילות שיא

 .באתר פעילות ואין כמעט אוגוסט בחודש זאת לעומת ,בחגים

 קבוצות ,ילדים עם משפחות השנה כל במשך מגיעות למקום

  זמן לקבל מטרתם אשר ,וקייטנות גנים ,ספר בתי ,מבקרים

 .טריים וירקות פירות קניית רק ולא חקלאי ובילוי איכות

  נמצאים הגלילית לחם בבית  "קטופותי" למשק בצמוד כי יצוין

  ,התבלינים חוות :תיירותית חקלאות של דומה אופי עם אתרים

  אפשר אשר ,ועוד רים'ריינג טיולי ,גלילי בד בית ,החלב פרות שביל

 .זה באזור לבקר שמגיעים בתוכנית לשלבם

http://ktofoti.co.il/
http://ktofoti.co.il/
mailto:ktofoti@gmail.com
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  לקרקע כשעלה המייסדים מגרעין היו לברכה זיכרונם ואביו אמו .בנים ניר למייסדי שני דור הינו גיל איתי

  מאחורי וממוקמת רפורמה שעברה רפת ,חלב ליטר מיליון 1.5 של מכסה עם רפת מפעיל איתי .1955 בשנת

  שלמד ,(נועם של הארטישוק)ותיירן ארטישוק מגדל ,שכן ,יעקובא נועם של בעידודו .המגורים בית

  הרפת פתיחת על לחשוב החל איתי ,תיירותית חקלאות של נוספים לאתרים דרישה שיש אצלו מהמבקרים

  עמותת מנהלת אוחיון עינב .יהודה שפלת עמותת של "רחוק ולא ירוק" פסטיבל היה לפתיחה הזרז .לביקורים

  פיתוח של הראשונים השלבים בכל אותו ליווה יעקובא ונועם בפסטיבל להשתלב לו סייעה יהודה שפלת

 .התיירותי המיזם

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  מובן לו היה ולא ,יפה נראתה לא הרפת איתי של בעיניים

  כשהחלו .הביקור על ישלמו וגם לרפת יגיעו שאנשים מאליו

  יחד ופשטות אוטנטיות מעריכים שאנשים איתי למד הביקורים

  שבוע סוף כל ולפני ומטופחת נקיה איתי של הרפת זאת עם

  הווטרינרית לסניטציה תורם שגם מה למבקרים הכנה עוברת

 .הרפת של

  "חקלאי מפעל" של מבקרים למרכז מגיעים המבקרים למעשה

  וזה עבורם במיוחד שנוצרה ליטוף פיות או חי לפינת ולא

 .אותם מרגש כשלעצמו
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 

 

  ברפת הביקור .אותו שמשלים החקלאי העסק בתוך נוסף עסק הינו ברפת תיירותית בחקלאות העיסוק

  למבקרים שפתוח משק ,הכלכלית לתמורה בנוסף .מתחיל הכל איפה החלב של הקצה ללקוחות מציג

  או "המטרה מחיר" על בעיתון יקראו המבקרים כאשר הביקור לאחר .הענף של ראווה חלון גם  משמש

  היא לביקורים שפתוחות ברפתות נוספת תועלת .להם נהיר יותר יהיה הנושא "חלב מכסות" על

  שברפתות ונמצא והעגלים הפרות את יותר ורואה ניקיון על יותר מקפיד ,ברפת יותר מסתובב שהרפתן

 .בתחלואה ירידה יש כאלו
  לנכים התאמה גם להם שיש שירותים תאי שני בנה .בסיסיים דברים שלושה עם שלו המיזם את התחיל איתי

  האפשרויות על ,מעוף עם התיירות עמותת שאירגנה קצר קורס ועשה "איתי של הרפת" של פייסבוק דף פתח

  .ובפייסבוק האינטרנט בעזרת מיזמים  לקידום

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  בהרשמה עובד איתי ,בודד מבקר כל עם לסייר לא כדי .וחצי כשעה של מודרך סיור הינו ברפת הסיור

  מתקבצת הקבוצה .קבועים במועדים ביום קבוצות 2 ומקבל (בפייסבוק הפרסום) הטלפון דרך מוקדמת

 .טרה של חלב מעדני ומבחר חמה שתיה עם שולחן אותם מקבל .לרפת בכניסה

 השרותיםפינת 

  וזו החברה של השיווק ל"סמנכ עם קשר יצר הוא לטרה משווק שאיתי כיוון

  הרפת על מסביר איתי .שלה המכירות מקידום כחלק החלב מוצרי את מספקת

  הן מתעניינים ,מעולם פרה ראו שלא רבים בניהם ,האורחים .המושב על וגם

  מפרסמים מהמבקרים הרבה .בכלל במושב בחיים והן ברפת הן האישי בסיפור

  מגיעים לעיתים .חיוביות הביקורות של הגדול והרוב בפייסבוק החוויות את

  ,אותם לארח יכל לא כאשר ,לאיתי גם קרה כזה ומקרה ,הזמנה ללא מבקרים

   ,נגדי בפוסט ענה איתי .שלילי פוסט כתבו ואכן בפייסבוק אותו "ישמידו"ש הבטיחו
  פרסום מכשיר בפייסבוק רואה איתי .התנצלה הפוסט כותבת ולבסוף רבים מרוצים מבקרים עשו וכמוהו

 .איש אלף 106-ל מעל של קבוצה בשבת עושים מה שנקרא בדף מופיע גם הוא .חשוב
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  .נוסף באתר לבקר כלל בדרך ומחפשים שבת לביקורי ומירושלים אביב תל ממטרופולין מגיעים המבקרים

 .נוספים אתרים עם לסינרגיה אפשרות בהחלט ורואה באזור שונים לאתרים אותם מפנה איתי

  חונך מעין היה נועם .נועם של הארטישוק את שנים מספר זה שמפעיל יעקובא נועם משכנו סיוע קיבל איתי

 לשקול ויש מוצלח היה שהליווי לראות ניתן .הראשונים בצעדים אותו וליווה שלו מהידע לו והעביר איתי של

  שינחה חונך של ליווי יקבל התיירותית החקלאות בתחום עסק שפותח מי כל .חניכה/הליווי נושא של מיסוד

  שנקווה) התיירות חממות של הממוסד ליעוץ בנוסף וזאת הראשוני הביטחון לו וייתן האישי מניסיונו אותו

  שפלת התיירות עמותת של תמיכה מעטפת היתה ,לאיתי נועם של לליווי נוסף .(במהרה לפעול שיחזרו

  הסברה ובחוברות הילדים להעסקת בעזרים לקהל הפתוחות לרפתות שמסייעת ,החלב מועצת ושל יהודה

 .החלב על

 

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  שבוע סוף כל לקבלם נערכים ומשפחתו איתי .מרוצים מבקרים 1000-מ יותר היום עד ביקרו איתי של ברפת

  גם המשק יפתח שבעתיד ויתכן הבודדים המבקרים על בנוי איתי כרגע .מראש שבתאום כמובן ובחגים

 com.@gmail1973itayg 5697361-050 :טלפון ,איתי של הרפת :בפייסבוק .שבוע בסופי לקבוצות

 תמונות היסטוריות שמקבלות את המבקרים

 

 :המערכת הערת

 

  בו ,והחלב הבקר למשק קישור קבלנו הכתבה הכנת עם

  כבר שקיימת ,איתן באבני תיירותית רפת על ,כתבה פורסמה

  והרבה חיוך עם חלב ,עסיס רפת - מושבית ברפת סיור .שנים 10

 .אהבה

 בקישור הכתבה את לקרוא ניתן

2510p=il/?.co.icba.//meshek:http 

 

  :אומרת לתנועה מורה בעבר ,ליאורה" :מהכתבה אחד משפט

  את סוגרים לדעתי היינו התיירותית הרפת היתה לא ״אם

 ".מזמן כבר הרפת
 

mailto:itayg1973@gmail.com
mailto:itayg1973@gmail.com
mailto:itayg1973@gmail.com
mailto:itayg1973@gmail.com
mailto:itayg1973@gmail.com
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
http://meshek.icba.co.il/?p=2510
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 ברכה גל: כתבה וצילמה

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  גדל ,6 בגיל לארץ ועלה בליטא 1965-ב נולד הוא  טיפוסי יינן או חקלאי תואם אינו דני של חייו קורות תקציר

  רצון במשפחה היה אבל ,ליין מקדימים סימנים אין כאן עד .במודיעין וגר יעל עם התחתן ,רפואה למד ,בחולון

   .הסכים דני ,המשפחה את לגדל מקום שזה והחליטה נון בן בכפר חברה ביקרה אשתו יעל ,כפרית לסביבה

  .קנו הם אז ,במושב משק לקנות הזדמנות הייתה שנתיים כעבור שם לגור ועברו בהרחבה בית בנו הם

   .ימיו את לחדש החליטו לכן ,איכותי ככרם ידוע שהיה כרם בעבר גדל הזה שבמשק אמרה השמועה

  ויודע במקצועו רופא שהוא  למרות .יין ייצור של הוירוס התעורר לבין בין

   .הזה הוירוס עם להתמודד הזוג הצליח לא ,וירוסים עם להתמודד

   קבורה שהיתה העצומה הפסולת כמות פינוי ולאחר המשק נקנה  2011 בחורף

 . בורדולזים מזנים ענבים של דונם 5 נטעו ,בו

  הלך אז .טוב אותו לעשות צריך ,משהו לעשות שאם היא דני של המדיניות

  .הענבים את לגדל איך לדעת כדי לרסס איך ,ולדשן להשקות איך ללמוד

  כרופא השכלתו כאן ,היין נושא את ללמוד התחיל דני לניבה הגיע כשהכרם

  מוכן שהיה אחד ומכל מקום בכל למדנו" רענון בעיקר צריך היה והוא לו עזרה

  חריצות ,טוב ליין תשוקה ,בדרך אמונה .שלו והניסיון הידע את עמנו לחלוק

 .דני אומר "הלום עד הביאו להצליח עז ורצון

  פסקו לואיס את .ז'ג נגן הוא דני (פנאי לו יש עוד איפה ברור לא) הפנאי בשעות

 בדיוק פסקו לואיס .ז'ג בערב דני פגש ,ז'ג חובב הוא שגם ,נון בן יקב של היינן

  הראשון ביין כבר .נון בן יקב את להקים יחד חברו והם רקנאטי יקב את עזב

   .זהב ומדליית כסף מדליית ,וינו טרה בתחרות מדליות בשתי זכו שייצרו

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 "יקב בן נון"יניב דני 
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  שהוא אומר הוא .המספר את להכפיל מקווה ודני בקבוקים 16,000  ביקב  יוצרו הראשונה בשנה

  אלא כשרות סתם ולא ,מלכתחילה כשר יקב יקים שהוא והחליט אחרים של מטעויות למד

 .מהודרת

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  .הבירוקרטיה על  דמעות הן והדמעות  רציל'צ כמאמר "ודמעות יזע דם" גם אלא כיף רק לא זה יקב הקמת

  מרשה הכפר ופיתוח החקלאות משרד לדוגמא ."השונים המשרדים בין התיאום חוסר היא - דני אומר - הבעיה"

  מרשה ישראל מקרקעי רשות .מרתף לבנות שאפשר למשל שאומר מה ,מטר 350 הוא שלו הגג ששטח מבנה

  לפני עוד וזה יקבים על להגיד מה יש הפנים ולמשרד הסביבה להגנת למשרד גם .הכל סך בנוי מטר 300

  אבל ד"ממ כמו ,עסקי מוגן מרחב) ע"ממ ודורש תעשייה אל כמו יקב אל שמתייחס הבריאות למשרד שהגענו

 עובד רק זה ביקב שעובד מי כשבפועל ,וגברים לנשים נפרדים ושירותים הלבשה חדר ,אוכל חדר ,(יותר גדול

  מהחלק (בה וטיפול התוצרת קבלת) היקב של החקלאי החלק את להפריד רוצה ישראל מקרקעי רשות .אחד

  .ברצף להתבצע צריך היצור תהליך כל כי החלקים שני את לאחד רוצה הבריאות משרד ,(יין ייצור) חקלאי הלא

 .יקב להקים שרוצה חוק שומר ניצב בפניו למבוך דוגמאות רק אלה

  לא הוא שהיין מכיוון .אותו תמצאו לא זה בשלב במסעדות .לחנויות ולמכור לייצא מאפשרת נחשבת כשרות

  זה את לעשות משתדל הוא אבל ,הזמן כל שפתוח מבקרים מרכז להחזיק יכול לא הוא שלו העיקרי המקצוע

 .היקב של הפייסבוק בדף למצוא אפשר עדכונים ,שישי בימי
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  כולו ושהציבור ,הכפרית לתיירות משמעותי עוגן הם שהיקבים סובר דני ,ההקמה קשיי ולמרות

  על לדבר שלא ,והמיסים מהארנונה והמדינה מהאטרקציה המטיילים ,מהם להרוויח יכול

  אם למשל ?עידוד יחשב מה .דני אומר עידוד בלי צמיחה אין .עבודה מקומות ליצירת אפשרות

  אישורם את שצריך המקומות לכל הסדר לפי היזם את שלוקח רפרנט ממנה הייתה המדינה

  מוקיר ודני הובלה לקחת מנסה הכפר ופיתוח  החקלאות שמשרד רושם עושה עתה עד .ומתאם

  אבל ,עבר לא עוד הוא המכשולים כל את ,..."אמון בונה זה" ,אומר הוא "טוב זה" .כך על תודה

 .יקרה שזה ומאמין אופטימי הוא

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 

 

 

 

 

 

 054-4226590או  050-5761211: נייד

https://binnunwinery.com/he/                  

office@binnunwinery.com  

https://www.facebook.com/Binnunwinery/ 

 

https://binnunwinery.com/he/
https://binnunwinery.com/he/
mailto:office@binnunwinery.com
mailto:office@binnunwinery.com
https://www.facebook.com/Binnunwinery/
https://www.facebook.com/Binnunwinery/
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  נתי בהזמנת יתיר בחבל הכפרי במרחב תיירות ומחלקות עמותות מנהלי פורום של סיור קיימנו  מאי בחודש

  תיירות כמנהל שנים ארבע שמסיים מנתי פרידה סיור גם היה שהסיור כך יצא .יתיר חבל תיירות מנהל - ישראלי

  במרחב התיירות לפיתוח הפעילות על לו ולהודות בחבל שלו מהעשיה להתרשם הזדמנות היתה וזו יתיר חבל

 /il.co.//goyatir:http  .בכלל יתיר ובחבל בכלל הכפרי

 .והיזמים היוזמות התפתחות את בו וראינו לרובנו מוכר שאינו ארץ בחבל היה הביקור

 .דונם 40,000 כ של בשטח הינו יתיר יער .תושבים 10,000 -וכ ישובים 18 יש חברון הר דרום במועצת

 

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 שי דותן : כתב וצילם

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 חבל יתיר על קצה המזלג

 /il.co.sinai-har.//www:http - סיני הר בחוות היתה הראשונה התחנה

  ושעורה חיטה גידול ,וזית גפנים כרמי ,עיזים לגידול אקולוגית חווה היא זו

   .אורגני קמח וייצור בעל

  יאיר בעלה עם החווה שהקימה דליה של המעניין הסיפור את שמענו בחווה

  קורס לאחרונה עשתה שדליה לאחר .העדר את לרעות כשיצא שנרצח ,ל"ז

  החווה את ופתחה לילדים המשק של המושכות העבירה ,דרך מורי

 .והעיזים הכבשים עם שונות ופעילויות לחם סדנאות עושים בחווה .לתיירות
 

 העדר  

 דליה בסדנת הלחם

http://goyatir.co.il/
http://goyatir.co.il/
http://goyatir.co.il/
http://goyatir.co.il/
http://goyatir.co.il/
http://goyatir.co.il/
http://goyatir.co.il/
http://goyatir.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
http://www.har-sinai.co.il/
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  .סוסיא מעתיקות נסיעה דקות מספר של במרחק שנמצא סוסיה הישוב בשולי נמצאת סיני הר חוות

il.co.atarsusya.//www:http/ הכנסת בית הוא בה  הכותרת שגולת קדומה יהודית עירה של אתר  

 .הפסיפס רצפת עם העתיק

  

 

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  את שמנצל מדעי ידע על שמתבסס /kedem.//www:http "קדם עשבי" מודרני בעסק בקרנו כרמל במושב

  מרכז במקום .שלהם הריפוי סגולות ועל שמופקים המוצרים של המיוחדות הסגולות על שמענו,האזור צמחי

 .המפעל וחנות פעיל מבקרים

 .הייצור לתהליך העשבים קוצרים ממנו מסחרי גידול ושטח המרפא לצמחי מחקר חלקת מחזיק המפעל

  ארוחה כדי תוך .ערד ובקעת יהודה מדבר נוף נשקף שממנו יאיר במצפה רונאל בקפה התארחנו לצהרים

 .אפריקה מדרום לארץ והגיעה צדק גרת שהיא רונאל של המעניין הסיפור את שמענו

   .ביער דובדבן פסטיבל נערך בהם בדובדבנים במטעי ביקור היתה הסיור של הכותרת שגולת ספק אין 

 .צרופה הנאה זו פעם מדי "טעימה" כדי תוך מהקטיף ולהנות הפרי עמוסי העצים את לראות

 .יתיר לחבל מבקעם אלפי ומשך גדולה הצלחה שהיה הפסטיבל של השבוע סופי שני בין היה הסיור

http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.atarsusya.co.il/
http://www.kedem/
http://www.kedem/
http://www.kedem/
http://www.kedem/
http://www.kedem/
http://www.kedem/
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   אינפוגרפיקס

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 לובה קמנצקי: גרפיקה, רדסון'בן שלום ריצ ירונה: סיכמה

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 צילם מוטי סלע, ברמדאן קטאיףהכנת 

 יזמים 100
 תמיכה ועזרה

 אתרים תיירותיים  40
 שיתופי פעולה 

 שעות ייעוץ  80
 ליזמים בדואים חדשים

 בחממת התיירות

 סיורים מקצועיים  2
 בדואים תיירנים

 ואירועים פסטיבלים  13

 סיורים 4
 מקבלי החלטות ,לעיתונאים

 ומשרדי ממשלה  

45 
 פעילויות ,סיורים ,סדנאות ,מופעים

 בדואיות תיירות
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 חזרה

 לתוכן  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון העניינים

 מבקרים באירועים השונים 20,000מעל 

 

 
 מקרב הקהילה הבדואית 10% -מאזור הצפון וכ 60% -מתוכם כ

 יזמים בתחומים שונים 35

 ,אומנים בדואים 18

 ,מנחים, מוזיקאים

 מדריכי טיולים
 השונות בפעיליותהשתתפו 

 ,דברי אומנות, מזון ביתי

 ,תפירה, טבעיתקוסמטיקה 

 יד ועודעבודות , רקמה

 שוק יזמים בדואים - שוקראןהקמה והרצה של , פיתוח

 אתרים 3-השוק התארח ב

 אירועים שונים 6 -וב

 שבשוקראןמהדוכנים  80%

 הן בהובלת יזמיות

 בדואיות
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 חזרה

 לתוכן  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון העניינים

 :תקשורת

 הופעות בתקשורת 112

 :ההופעה בתקשורת בשפות

 בערבית 20%

 בעברית 75%

 נוספותבאנגלית ושפות  5%

 האחרונהעלו בעמוד בשנה סרטוני וידאו  16 

  הסרטוניםבכלל  צפיות 88,000מעל עם 

 :הדיגיטליתבמדיה 

 גולשים 7,889
 בפייסבוקעוקבים אחרי העמוד שלנו 

 משתמשים 2,005,420
 בפייסבוקנחשפו לתכני העמוד 

 האחרונההשנה 

 

 משתמשים 94,694
 במהלךהיו מעורבים בתכני העמוד 

 רובןכאשר , לאורך השנההאירועים 

 שיתופים, של התגובות אוהדותהמכריע 

 ולייקים



 מירי פלח: כתבה וצילמה 
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 .במורטההסיור שלנו התחיל בבית הספר לגבינות . יצאנו לסיור לימודי במחלבות קטנות באלפים האיטלקיים

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 תעסוקותשל תיירות חקלאית וגיוון סיור 
 

  מטרת .הספר בבית המלמד לגבינות מומחה טאלונה גווידו י"ע הוקם - לגבנות מוזיאון נמצא הספר בבית

  נרכש הציוד .בעבר בכך שעסקו האנשים ואת הגבינות הכנת מורשת את לשמר היתה המוזיאון הקמת

  .1950 בשנת פעילותה את והפסיקה 20-ה המאה בתחילת הוקמה המחלבה .סביליאנו בעיירה ממחלבה

  הגבינה את להכין למדנו הספר בבית .המוזיאון הקמת ועד מאז אליה נכנס לא ואיש נסגרה המחלבה

   .צרפת גבול על האלפים הרי לעבר המשכנו משם ."ברה" האיטלקית
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  מהכבישים בלב פחד וקצת) נשימה עוצר נוף עם תלול הר צלע על
  כשהכל באיטיות נוסעים אנחנו (לצידנו ומהתהום והמפותלים הצרים

  זהו .Valliera שבכפר  Des martin  לחווה מגיעים וכך  מסביב ירוק
 מאבני בנויים הבתים כל .ההר צלע על הבנויים בתים מספר ,קטן כפר

 שקט מסביב והכל נשימה עוצר הנוף ,במקום שנאספו וציפחה גרניט
 .המקומית ההיסטוריה על שמענו מהמקומיים .וציורי

 הגבול עם גובל האזור .תושבים כמאה שנים מאות גרו Valliera ב
  .לסירוגין ואיטליה צרפת ידי על ההיסטוריה לאורך שנשלט הצרפתי
  כי לספר ידעה המקום בעלת .השנייה העולם במלחמת ננטש המקום

  המחסור דבר של בסופו ,באזור בגרמנים נלחמו האיטלקיים הפרטיזנים
  למורדות ירדו והם הכפר תושבי את הכניען ומזון חשמל במים

 .ההר של התחתונים

 
 

 

 חזרה

 לתוכן  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון העניינים

  ,איטליה ממשלת המקום את קיבלו שותפים שישה 2007 בשנת

   .הכפר של העליון חלקו שופץ יורו מיליון שני של ובהשקעה

  .ההר צלע על הרועות פרות 30 כ מגדלים Des martin ב

 Castelmagno D.O.P גבינת את מכינים שלהם במגבנה

dalpeggio, האלפים הרי של קאסטלמאניו בקיצור או.   

  ,לנוף מרפסת ,עצים קמין ובהן מדהימות בקתות מספר במקום

  עם אוטנטי בעיצוב מעוצב המקום ,הגג בעליית ומיטה מטבחון

   .מודרניות נגיעות

  מי או באלפים הרים לטיולי שיוצאים מטיילים פוקדים המקום את

 .ויפה שקט במקום רומנטית חופשה שמחפש

  Castelmagno ה גבינת את במקום להכין החלו 2012 בשנת

   .לאירוח נפתח המקום 2015 ובשנת בשנית

 של איל ברגר מהרחפןצילום 

https://www.facebook.com/hananhagaban/photos/pcb.1067884026592839/1067868733261035/?type=3
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  קסטלמניו רק מיצרים זה באזור .בקר מחלב מיוצרות הגבינות כל ולכן עיזים או כבשים מגדלים לא כיום

  מגדלים היום .נמוכה שלו החלב תפוקת אבל פיאמונטזי מזן הפרות .4% השומן אחוז .במרעה מפרות

  המסורתי הזמן .'מ 400-500 בגובה בעמק לרפתות הפרות את מורידים בחורף .וסימנטל שוויצרי זן גם

  ולכן ,במרעה גידול יש .קסטלמניו של קטגוריות כמה יש .למרעה להר עולים שהם 29/9 ועד 24/6 הוא

  כאשר ברפתות הפרות את מגדלים .'מ 900 בגובה ההרים על גידול יש .חודשים 3 רק לייצר אפשר

 .השנה כל לייצר ניתן זה בגידול .מקומי מגידול להיות חייבת מהתזונה 25%
 קרמפיולוחצי מחומם הנקראת , נלמד ייצור גבינה הררית מחלב מלאשם   Crampioloתחנתנו הבאה היא בעיירה  

 ('מ 1800המיוצרת בגובה של מעל )  Bettelmattכדוגמת הגבינה , ('מ 1700המיוצרת בגובה )
  הרכבים את משאירים .רכב כלי להכניס מורשים בלבד העיירה תושבי .בלבד רגלית בהליכה היא לעיירה הגישה 

  .(העיירה אל בטרקטורון מוסעות שלנו המזוודות) היעד אל רגלית בהליכה ומתחילים Baceno ב החניה במגרש

  .מסביב ירוק הכל ,צבעוניים פרחים של שפע ,מושלגים הרים מסביב .נשימה עוצר והנוף יער בתוך המסלול

 מסביב .מושלגים הרים רקע על זורם נהר לצידי הפזורות קטנות בקתות לעיננו שנגלות עד בהליכה ממשיכים

   .מסביב המרעה משפע הנהנות פרות להן משוטטות
  משתמשים לא .בלבד שלהם מחלב מייצרים זו במחלבה

  ,מלא בקר בחלב משתמשים .נוזלי באנזים אלא במחמצות

 שייכת הקרמפיולו גבינת .מפוסטר לא ,זה במקרה

  הטכנולוגיה ."מחומם חצי גבן עם גבינות"  של לקטגוריה

  יותר להתייבש לגבן לאפשר כדי פותחה למחצה חימום של

  בניגוד .הגבינה של המדף חיי את להאריך מנת על טוב

  באזורים ,הגבן ייבוש של בעיה אין בו אצלנו האויר למזג

  למדנו .הגבן את לייבש מנת על הכרחי צעד זהו קרים

  מאוד גבינה ,קרשנצה הנקראת גבינה לייצר במקום

 .סמיך מאוד יוגורט כמו ,קרמית
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  בפאתי .גורגונזולה גבינת לייצור במחלבה לביקור ממשיכים אנחנו משם

  קיימת המגבנה   Latteria di camera מחלבת נמצאת Cameri קמרי העיירה

  35,000 המייצרים מגדלים 8 בבעלות קואופרטיבית מגבנה זוהי .1914  משנת

  תהליך .היחידה הקואופרטיבית שהיא כיוון ייחודית היא זו מגבנה .ליום ליטר

  ההבחלה ,ידנית העבודה כל .ליטר 600 של גיבון במכלי ,מסורתי הוא הייצור

   .במגבנות כבר נעשים שלא סטטי אויר עם עץ קורות על נעשית

 חזרה

 לתוכן  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון העניינים

  ייצור כמות ולכן עיזים גבינות ייצור של לכיוון חזקה נטייה יש האחרונות בשנים

  הרבה הכי אליה שמייצאים הארץ . 6%-5% מייצאים .בעליה נמצאת העיזים גבינות

  הביקור ביום .החליבות שתי של אחד  איסוף עושים .לאירופה שיווק גם ויש יפן היא

 - מותג עם מוצרים כמה להם יש .ו'וטלג חריפה גורגונזולה :גבינות 2 ייצרו

  כל .כחול עובש עם היא התום גבינת .פיאמונטזית ותום ו'טלג ,חריפה גוררונזולה

 במשקל שלם כגלגל :אופנים בכמה נמכרת הגבינה .מפוסטר מחלב מיוצרות הגבינות

  בנייר נארזת הגבינה התהליך בסיום .לרבעים הנחתך גלגל וחצי ,גלגל חצי ,ג"ק 13

  גבנים שמונה מייצרים שלביה כל על הגיבון מלאכת את .לשווקים ויוצאת עופרת

   .יד בעבודת

  על מאוד שהתעניין ,המחלבה בעל עם לשיחה למשרד מוזמנים אנו הסיור בסיום

  בניטו שהעניק תעודה תלויה בחדר הקירות אחד על  .בארצנו החלב שוק נתוני

 .1924 בשנת למחלבה מוסוליני

  .נוברה באזור מיוצר הגורגונזולה מייצור 2/3 .יצרנים 32 יש גורגונזולה של  DOP-ב

  בשיטה עובדים הגדולים היצרנים .הקטנים היצרנים מבין ביותר הגדול היצרן הם

  החלב את לוקחים מהם הרפתות 19-ש זה הקואופרטיב של המשמעות .תעשיתית

   .גדולות רפתות 19 יש והיום רפתות 500 היו בהתחלה .זה מקום של הבעלים הם

  לייצור משמש מהחלב 95% בערך .מסורתיות בשיטות לייצר שממשיכה היסטוריה הרבה עם מגבנה זו

  הם .עיזים מגדלים לא זה באזור . DOP של גבינות 3 להם יש .מתוקה גורגונזולה 90% זה מתוך גורגונזולה

 .עיזים מגדלי של קואופרטיב עם פעולה משתפים
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  גבינות מרתף  Guffanti Luigi והיישון ההבחלה חדרי  - הבאה תחנתנו

  באיטליה המגבנות ממיטב מגיעות הגבינות  ...1876 שנת מאז הפועל

  מחליטים וצוותו שאנדריאה עד היישון תהליך את עוברות זה ובמקום

 .למכירה מועברת היא ומפה האופטימלי לטעמה הגיעה שהגבינה

  .שונים מסוגים גבינות אלפי עץ מדפי על מסודות המרתפים במערכת

  על האחראי ,אנדריאה .הגבינות ובשפע בגודלו ,ביופיו מדהים המקום

  עזה תשוקה בעל ,שנים 10 כבר פה עובד במקום הגבינות איכות

  הוא כי וניכר השונים הגבינות סוגי על בהתלהבות לנו מסביר לגבינות

  .העליונה בקומה לטעימות עולים במרתף הסיור לאחר .עצום ידע בעל

  140 במשך גופנטי משפחת בהם שזכתה ותעודות מדליות הקירות על

 .פעילותה שנות
 

 .בורבאניה טרנטו בוילה מבקרים אנחנו שלנו ההשתלמות סיור ולקינוח

  מרהיבה לגנים הכניסה .באירופה ביותר היפים הבוטניים הגנים אחד זהו

  פרחים ערוגות שלאורכו בשביל צועדים השער את שעוברים לאחר .ביופיה

  וצמחיה נוי בריכות ,חממות ,מזרקות פני על עוברים בהמשך .צבעוניות

  20,000 ומכיל דונם 160 של בגודל והוא 1931 בשנת הוקם הגן .מרהיבה

               פקעת פרחי 80,000-מ יותר בו יש .ייחודי בוטני ערך בעלי צמחים

   .כיסוי צמחי 15,000-ו
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 'ואח הטבע להגנת החברה 'נ בצרי – 55727-02-12 א"ת .יחיא 'חאג מוחמד השופט 'כב בפני ,בירושלים השלום משפט בבית

 רקע

  בנחל נערך אשר הטבע להגנת החברה מטעם מאורגן בטיול 12.03.11 ביום השתתף ,1944 יליד ,התובע

 התובע של קבוצתו הגיעה ,מאד גשומים ימים מספר לאחר התרחש אשר הטיול במהלך .הגולן שברמת עורבים

  נפל והתובע ,ממקומו הסלע התנתק ,בסלע שנאחז ברגע אולם .אותו לעבור בכדי בסלע נאחז והוא ,צר למעבר

  נוספות אבנים להתדרדר החלו אף הסלע מהתנתקות כתוצאה .נהר לתוך מטרים 2.5 של מגובה הסלע עם יחד

 .התובע של הימנית רגלו בכף פגעו אשר

  עזים מכאבים מאז סובל והוא ,הרגל ובכף בצוואר שברים עם איכילוב ח"בביה התובע אושפז ,התאונה לאחר

 .השמאלית ובכתפו הימנית רגלו בכף בעיקר ,בתנועה ומוגבלות תפקודית מפגיעה וכן ,שנתו על מקשים אשר

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 ד איתן מימוני"עו: כתב 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 שירדו המרובים הגשמים עקב מאד מסוכן היה המסלול ,התובע לטענת

  לא ,הטיול את שארגנה הטבע להגנת החברה אך ,לטיול שקדמו בימים

  הפגיעות ואת התאונה את למנוע יכלו אשר סבירים באמצעים נקטה

 .לו שנגרמו

 בטיולי מנוסה בתובע מדובר כי ,הטבע להגנת החברה טוענת מנגד

  ,ועוד זאת .לו ברורים היו בטבע בהליכה הכרוכים הסיכונים אשר ,הליכה

  בו המסלול שכן התאונה בגין אחריות עליה להחיל מקום אין ,לטענתה

  ההנחיות לפי התקיים והטיול ,השבילים במפות מסומן הטיול נערך

  .המקובלות
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 והכרעה דיון
  אותו והוציאה הטיול את שארגנה זו היא הטבע להגנת שהחברה ספק אין כי ש"ביהמ הבהיר ,הדיון של בפתחו

   .האוויר מזג תנאי מחמת לבטלו או הטיול תאריך את לשנות בכוחה היה וכי ,לפועל

  השתתפו אשר וקבוצתו התובע כלפי הזהירות חובת החברה על הייתה מוטלת כך בשל כי ,ש"ביהמ קבע עוד

  למטיילים נזק לגרום היכולים רופפים סלעים או אבנים התדרדרות של להתרחשות לצפות עליה היה ולכן ,בטיול

 .גשומים ימים מספר לאחר

  מן לפגיעה החברה מצד אזהרה או התייחסות כל נמצאה לא ,זאת לצפות היה החברה שעל למרות ,ואולם

  התייחסות בו יש אלא ,הזה הזנק סוג לגבי ספציפית אזהרה נכתבה לא החברה באתר גם כאשר ,הזה הסוג

  דעתה נתנה לא החברה כי ש"ביהמ קבע ,משכך .גשם לאחר בוצי מסלול על שבהליכה לסכנה בלבד כללית

 .זה לסיכון סביר באופן

  נכללת אינה רופפים וסלעים אבנים התדרדרות כי וקבע ,הטבע להגנת החברה טענות את ש"ביהמ דחה ,כן כמו

  של ירידה כי נהיר הישר השכל ולפי מכיוון זאת ,השנה ימות בכל להתקיים היכולים הסבירים הסיכונים במערך

   .האבנים ולהתדרדרות הסלעים להתרופפות הסיבה הייתה שזו וסביר ,לכך הסיכון את מגבירה רבים גשמים

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

  ממקומו הסלע התנתקות בין סיבתי קשר כל הוכח לא כי ,הטבע להגנת החברה טענה ,לאמור מעבר

  כולן אלה וסיבות ,השנה ימות בכל סיבות ממגוון ממקומו להתנתק יכול סלע שהרי ,הגשמים ירידת לבין

 .זה מסוג בטיולים הכרוכה הרגילה הסיכון במסגרת נכללות
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  שכן ,המסלול מן התובע של סטייתו לעניין ,הטבע להגנת החברה ידי על שהועלו טענות גם דחה ש"ביהמ

  ומתאימה בעיניו נאמנה נראתה אשר התובע גרסת את קיבל ולמעשה ,בראיות או בעדים נתמכו לא הן

 .המקרה לנסיבות

  הידע ועל החברה על הסתמך התובע כי ,ש"ביהמ פסק ,"(תורם אשם)" למקרה התובע של אחריותו לעניין

  וזאת ,10% של נמוך בשיעור תורם אשם עליו להשית ניתן ואולם ,לטיול להצטרף כשבחר שלה המקצועי

  גשומים ימים לאחר שהתרחש לטיול מלהצטרף לחשוש עליו היה אשר ותיק במטייל שמדובר כך בשל

   .זה באזור

  סיכום

  לתובע לשלם הטבע להגנת החברה את וחייב התביעה את קיבל ש"ביהמ

  ,וסבל כאב בגין (תורם אשם בגין 10% ניכוי לאחר) ₪ 115,200 של סכום

 בעקבות לו שנגרמו רפואיות והוצאות אשתו לו שהעניקה עזרה ,שכר הפסדי

  בשיעור התובע ד"עו ט"ושכ משפט בהוצאות חויבה החברה ,כן כמו .התאונה

 .מ"מע בתוספת מהסכום 20% של

 .הצדדים בהיעדר ,2017 ביוני 13 ,ז"תשע בסיוון ט"י :ביום ניתן
 

 'שלוש ושות-מימוניד "משרד עו

 03-5629911: טלפון

 www.mach-law.co.il: אתר המשרד

 law.co.il-office@mach: מייל

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון
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 הארזים במעלה החמישה

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 ארז אטלנטי
Cedrus atlantica 

 אורניים: משפחה

 בין חדר האוכל הישן לבית התינוקות, מעלה החמישה: מיקום העץ

 'מ 12: קוטר נוף'; מ 16: גובה: ממדים

 'מ 1.95: 'מ 1.3היקף גזע בגובה 

 שנה 60: גיל העץ
 

  מגיעים .לירושלים סמוך נמצא החמישה מעלה קיבוץ :ההגעה אופן

  למעלה - ומשם ,גוש-לאבו המוביל 425 כביש דרך 1 מכביש אליו

  מחנים שם ,מטר 500 -כ ישר ממשיכים היישוב משער .החמישה

  נראה מהכביש .הישן האוכל וחדר הילדים בתי לאזור ברגל והולכים

 .המרשימים הארזים שלושת את ,דרום בצד ,לשמאלנו

 

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

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון
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  1938 -הוא הוקם ב. ם"ושייך לתק, מערבית לירושלים-צפונית, הקיבוץ נמצא בהרי יהודה: על הקיבוץ

העצמאות שימש בסיס לגדוד של במלחמת . 1938במאורעות ונקרא על שם חמשת חברי הקיבוץ שנרצחו 

הקיבוץ מפורסם  . קרב הקסטל, באזור היו קרבות קשים לפריצת הדרך לירושלים. ח מחטיבת הראל"הפלמ

 .גם בזכות בית ההארחה שבו והאנדרטה לזכר הנספים בשואה

מעט ועלווה מחטנית בקבוצות בצבע ושמוטים בעל ענפים אופקיים , עץ מחטני פירמידלי וזקוף: על העץ

 .אפור מכסיף-ירוק

 חזרה

 לתוכן  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון העניינים

  ארזים שני :ארזים ארבעה חנה הראשונה והגננית היישוב ותיקי נטעו הישן האוכל חדר ליד :העץ של סיפורו

  הועבר הרצל של ארונו כאשר ,הרצל להר והועבר הועתק הלבנון מארזי אחד .הלבנון ארזי ושני אטלנטיים

  עצים בסקר והשתתף רבות שנים במשך גנן שהיה ,הקיבוץ ילדי מראשוני ,וילנסקי עוזי סיפר כך - למקום

   .ומשלג מעומס כנראה נשבר אשר לאחד פרט ,ושלגים רוחות שרדו העצים .1997 בשנת בוגרים

 עוזי וילנסקי ליד הארז

  לחברי והתכנסות השראה מקום והינם היו העצים

 ימי בצלם החוגגים ,ולפעוטות לילדים ובמיוחד ,הקיבוץ

  שיתוף של במבצע ,לאחרונה .שונים ואירועים הולדת

   .העצים לצד שלטים נקבעו ,סביבתית בפעילות הנוער
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  חרוב כמו ,מרשימים ישראל ארץ מעצי ולהתרגש בקיבוץ לטייל נעימה חובה :בקיבוץ נוספים עצים

 הקיבוץ גן היווה החמישים משנות החל .בקיבוץ הנטועים התבור ואלון מצוי אלון מיני ,סורי אדר ,מצוי

  חנה הקיבוץ וגננית ,מ"בשה הנוי מחלקת מוותיקי ,יפה יצחק .חדשים צמחים לאקלום ניסיונות חלקת

  ונאה גדולה עד ירוקת מילה :לראותם ניתן בקיבוץ ובסיור ,למעקב שונים צמחים הקיבוץ ברחבי שתלו

  הימלאיה ארזי ,האוכל לחדר בכניסה ומרשימים צהובים שלכת צבעי עם פנסילוונית מילה ,המועדון ליד

 לקיבוץ הסמוך ההארחה לבית לגשת מומלץ ,כן כמו .נאים השעווה ספיון ועצי ,הקיבוץ ברחבי המפוזרים

  עצי ,וארזים ברושים ,הגלעין אלון עצי שלושה :רבים מרשימים עצים נטועים בו אשר ,הנאה בגן ולטייל

 .במקום ביקור ומצדיקים מדהימה חוויה הנם המדהים והנוף העצים .מצוי וקטלב אטלנטית אלה

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 

 

 

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון



 ברכה גל: תרגמה; משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהלת מרכז המידע, דיאנה קלמן: איתרה
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  פתיחת כי נאמר ,נשים לזכויות והוועדה לחקלאות הוועדה ידי על בפברואר 28-ב שנתקבלה בהחלטה

  .אלה באזורים זו אוכלוסייה להשארת המפתח להיות עשויה הכפריים באזורים לנשים תעסוקה מקומות

  של החקלאית המדיניות) CAP תחת כפרי פיתוח מדיניות של העדיפויות סדר בראש לעמוד צריך הנושא

 .(האירופית הקהילייה

  ,זו במסגרת .2020 שנת שלאחר ,העתידי CAP -ה על לדיונים אלה בימים נערכת האירופית הנציבות

  -ה לקראת שייכתב במסמך ישולבו שיתקבלו שההחלטות כדי ,משותפת לישיבה הללו הוועדות שתי התכנסו

CAP העתידי. 

  האירופי באיחוד משפחתיות או קטנות חוות מיליון 2.4 ,2010 -ל 2005 השנים בין כי עולה הוועדות מנתוני

  של ומתמשך הולך צמצום ויצר הגובר והעוני הגואה האבטלה עקב כפריים באזורים קשות פגע הדבר .נסגרו

  נדרשים הכפריים באזורים הנשים של הישארותן לשם ,לפיכך .נשים של בייחוד ,הצעירים אוכלוסיית

  ,לחיים עבודה בין יותר משמעותי לאיזון הבטחה כולל ,המשותפת הוועדה החלטת לפי ,יותר רבים תמריצים

  ,אבות בתי ,חינוך מוסדות ,בריאות שירותי ,בכפר בילדים טיפול הסדרי כגון ,שירותים מתן באמצעות וזאת

 .תרבות ושירותי ולידה מחלה בעתות נשים של זמנית להחלפה שירותים

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון

 נשים באזורים כפריים זקוקות יותר לתמיכת האיחוד האירופי
 טימותי מלר: כתב

 NET.COM-WWW.AGRA: מקור

 

הועדות לחקלאות ולזכויות נשים כפריות של הפרלמנט האירופי אומרות שהאיחוד האירופי צריך לעשות 

 .אל העירמעברן אשר יפסיקו את , יותר כדי לעזור לנשים כפריות ליצור תנאי מחיה טובים יותר

 

http://www.agra-net.com/
http://www.agra-net.com/
http://www.agra-net.com/
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 חזרה

 לתוכן  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון העניינים

  תכניות של עדכון בעתיד CAP -ל בהצעותיה לכלול האירופית להנהלה קריאה גם יש בהחלטה

 .כפריים באזורים לנשים חדשים עבודה מקומות ליצור לעזור שנועדו אזוריות

  אף ,לו מחוצה או המשק בתוך פעילויות נשים יוצרות קרובות לעתים כי נאמר הוועדות בדיוני

 .למשק אמתי מוסף ערך מוסיפות ובכך ,החקלאי לייצור מעבר

  53.8% כאשר ,בחקלאות העבודה מסך 35%-כ על אחראיות הנשים היו 2014 בשנת

  משמעותית תרומה תרמו ובכך ,מלאה במשרה מהעבודה 30.8%- ו חלקית במשרה מהעבודה

 .החקלאי לייצור

  המבוצעת ,מהעבודה הרבה כי לציין יש אך ,נשים ידי על מנוהלות האירופי באיחוד מהחוות 30% רק בממוצע

  כבעלות רשומות אינן שהן מכיוון ,"נראית בלתי" היא ,משפחה ובנות זוג בנות ידי על פורמלי בלתי באופן

 .במשקים

  למשקים כי עולה ,2015 שנת בסוף (Europe Agra ) חקלאי במידע העוסקת חברה ידי על שנערך ,מניתוח

  גברים ידי על שהופעלו משקים לעומת ,CAP -ה של מימון לקבלת סיכויים פחות היו נשים ידי על שהופעלו

 .(2013 עד 2007 של התקופה עבור ומגדר  CAP-ה מימון לגבי  האירופי האיחוד נתוני פי על זאת)

https://www.agra-net.com/agra/agra-europe/policy-and-legislation/cap/analysis-does-the-cap-discriminate-against-rural-women-501614.htm
https://www.agra-net.com/agra/agra-europe/policy-and-legislation/cap/analysis-does-the-cap-discriminate-against-rural-women-501614.htm
https://www.agra-net.com/agra/agra-europe/policy-and-legislation/cap/analysis-does-the-cap-discriminate-against-rural-women-501614.htm
https://www.agra-net.com/agra/agra-europe/policy-and-legislation/cap/analysis-does-the-cap-discriminate-against-rural-women-501614.htm
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 חזרה

 לתוכן  

 2017ספטמבר  - 26' מס תיירון העניינים

  בבני והטיפול החינוך ,הבריאות אם ,משמעותית ישתפרו החיים תנאי כי בנוסף טוענים הפרלמנט חברי

  ומקומיות אזוריות ולרשויות באיחוד החברות למדינות קוראים הם ,לפיכך .כפריים באזורים יקודמו המשפחה

  הנטל על להקל כדי ,כפריים באזורים היומיום חיי עבור סביר ובמחיר גבוהה באיכות ציבוריים שירותים לספק

 .נוספות תעסוקה הזדמנויות להן ולספק נשים על המוטל

  פערים כי העריכו הוועדות חברי .לגברים נשים בין פנסיוניים ופערים השכר פערי גם בישיבה נידונו ,כן על יתר

  האירופי האיחוד של מרכזי יעד הוא לגברים נשים בין השוויון ,ולטענתם ,כפריים באזורים יותר משמעותיים אלה

 ההוגן חלקן את לקבל יוכלו שהנשים כדי ,המינים בין ובפנסיה בשכר הפערים כל של מהיר חיסול" ונדרש

 ."בהכנסות

  נשים של מצבן על בקביעות לפקח החברות המדינות את מעודדים האירופי הפרלמנט של הוועדות חברי

  בכוח נשים השתתפות ,הפנסיה פערי ,המינים בין שכר פערי על עדכניים נתונים ולספק כפריים באזורים

  3-ו נגד 5 ,בעד קולות 56 -ב הוועדות שתי ידי על אושר שגובש המסמך .משקים על נשים של ובעלות העבודה

 .בשטרסבורג באפריל 6-3-ב שתתקיים במליאה MEPs-ה ידי על להצבעה ויעלה ;נמנעים

 לזכויות גישה מהן מונעת ,החקלאי העסק של הרשומים הבעלים אינן שהנשים העובדה

  ,פגיע במצב אותן מציב והדבר ,שונות עיבוד וזכויות תשלומים קבלת כגון ,זו לבעלות הקשורות

 .ההחלטה לפי

  בעלות לקדם החברות המדינות ועל האירופי האיחוד על ,האירופי הפרלמנט ועדות חברי לדברי

  לקרקע שוויונית גישה לאפשר יש .משותפת בעלות לפחות או משקים על נשים של חקלאית

  שנשים פירושו - לאומי וביטוח מקצועי מעמד השגת .לנשים זמין ואשראי ירושה זכויות ולהבטיח

   .יותר גבוהה ברמה כלכלית עצמאות וכן לידה וחופשת מחלה חופשת כמו ,לזכויות גישה יקבלו


