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 תוכן העניינים

 " תיירון לתיירון"מ

 אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית -

 

 שי דותן
6 

 8 המערכת אירועים קרובים

הקמת ועדת תיירות במרכז המועצות האזוריות              

 לקידום התיירות במרחב הכפרי  
 9 מירב אביב

 11 מרעי   גורבאן אלהן הגשר הכחול

 13 שי דותן ברווזים בכפר

 16 קימחיאיריס  "בראשית"מרכז מבקרים 

 17 ערן אוחנה פסטיבל היין במטה יהודה

 19 יאלר יהב Wish Tripהטיולים  אפלירצית

 21 ק'זזעליזה  השווצרייםתיירות כפרית באלפים  –הפרות יורדות מההרים 

 24 רדסון  'בן שלום ריצ ירונה נשים מבשלות שינוי ברהט

 31 ד איתן מימוני"עו מטיילת החליקה על סלע רטוב בסחנה: מבית המשפט

 34 ישראל גלון טיול לעץ מיוחד במרחב הכפרי

 37 ברכה גל: תרגום קישורים לנעשה בעולם



3 

 ;  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    

 

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים
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 "תיירון"של ה 27-ושוב אתכם בגיליון ה

  עד כי נזכיר זו בהזדמנות .התיירון את קבע דרך יפתח ואילך שמעתה ,חדש בשער התחדשנו הפעם

  בשער יופיע זה מגיליון החל .אחר ליישוב הכניסה פעם בכל השער בתמונת התנוססה 26-ה הגיליון

 .הכפרי במרחב תיירות מאתרי תמונות של 'קולאז

 ...לתוכן ומהשער

 

 

 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

  ,ברוך לכפר נצפין משם .זרקא-א סר'בג תיירות - הכחול הגשר :חדש תיירות מיזם על לנו מספר מרעי גורבאן אלהן

  המבקרים מרכז מכבר זה קיים הגולן ברמת .2002 בשנת לפעול שהתחיל ,"בכפר ברווזים" :ותיק תיירות לאתר

   .האטרקציה את בפנינו מתארת קמחי ואיריס ,"בראשית"

  מטה אזורית במועצה וחקלאות תיירות מחלקת מנהל ,אוחנה ערן

  ,שנה 20 השנה שיחגוג ,יהודה במטה היין פסטיבל על כותב ,יהודה

 .נכנסת תיירות גם לארח שבהחלט ארוע

 ק'זז עליזה לנו תספק ל"בחו חקלאית כפרית לתיירות קטנה הצצה

  שלום בן ירונה - לארץ ובחזרה .בשוויץ חקלאיים עיתונאים מכנס

  לפיתוח שמכוונת ברהט נשית יזמות של פעילות מתארת רדסון'ריצ

 .ברהט תיירים לקליטת קטנים עסקים
 

  ,כרמלים עמותת לית"מנכ ,אביב מירב .התיירנים בין הנערכות ופעילויות אירועים על דותן שי מספר "לתיירון מתיירון"ב

  הפתוחים והאירועים הכפרי במרחב התיירות אתרי .בישראל הכפרי המרחב לקידום תיירות ועדת הקמת על מדווחת

  ,רלוונטיים אתרים בכמה נבקר זה ובגיליון ,נכנסת לתיירות גם בהחלט מתאימים ,פנים תיירות הצורך הרחב לקהל

 .וותיקים חדשים
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   ,האתרים את לנו ולהנגיש לנו לעזור כדי

 .WishTrip הטיולים אפליקציית על כותב יאלר יהב

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

        

 :הקבועות ולפינות

 .הכפרי למרחב הרלוונטית פסיקה ,גיליון כבכל ,לנו מגיש מימוני איתן ד"עו

  בוגרים עצים 70 על פרטים לקבלת קורא קול ומפרסם השופט בעין מיוחד לעץ אותנו מוביל גלון ישראל

 .בארץ ההתיישבות של ההיסטוריה את שמלווים

  לגוון שנועד ,באירופה טיולים פרויקט המתאר קטע תרגמה גל ברכה .בעולם לנעשה בקישור הגיליון את נסיים

  כפריים אזורים של הייחודיים הנכסים על המסתמך לאומי-רב מוצר פיתוח באמצעות התיירותי הידע את

 .ממנו ללמוד מעניין נושא בהחלט .באירופה

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

 .קריאה מהנה

 ,  הקוראות והקוראיםאנו מאחלים לכל 

 !שמחחג 
 וצמיחהחג של פריחה לבלוב 

 חג של טיולים בטבע ובאתרי התיירות במרחב הכפרי
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 אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית
 דותןשי : כתב

 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

 .להישמע מתחיל וקולו המפה על עולה הכפרי המרחב

  והתיירנים התנועות כל את המאגדת ,האזוריות המועצות מרכז של התיירות ועדת

  ופיתוח החקלאות שר עם ,התיירות שר עם פגישות סבב מקיימת ,הכפרי במרחב

  ,"כרמלים" תיירות עמותת לית"מנכ ,אביב מירב .הללו המשרדים לי"מנכ ועם הכפר

 .זה בגיליון כך על מספרת והיא ,הוועדה את לרכז נבחרה

  פברואר בחודש שהתקיימה IMTM בתערוכת הורגשה הכפרי המרחב של הבולטות

  בביתנים חלקם ,בולט ייצוג בה היה וליזמים התיירות למחלקות ,לעמותות .2018

  .נושאיים בביתנים וחלקם ,הגליל לפיתוח ולרשות הנגב לפיתוח לרשות משותפים

 .הקרוב בעתיד כבר פרי שיישאו מקווים ואנו ,פוריים היו בתערוכה המפגשים

 
  בנושא ארצי כנס 2018 פברואר בסוף ארגנה ל"קק בשיתוף יהודה מטה תיירות 

  :בתיירות העשייה של לבה לב שהם ,נושאים מגוון נדונו בכנס .כפרית תיירות

  ,כפרית לינה בנושאי מקצועיים פנלים והתקיימו ,במושבים הקרקע ושימושי סטוטריקה

  ביותר חשובים אלה מעין אירועים .ואופניים ספורט ותיירות הכפרי במרחב אטרקציות

 .בשטח הנעשה על הידע ולהרחבת הכפרי המרחב בתחום העוסקים למפגש
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 אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית

 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

  שבהחלט  ,מקומית ביוזמה שנעשית ,בישוב מורשת שימור של פעילות על מתבשרים אנו פעם מדי

        שנפתח חדש ראשונים מוזיאון על מדובר הפעם ;הכפרי במרחב האטרקציות של ההיצע את מגוונת

  - "אוסלו ילדי" ואת המושב חלוצי קורות את מתעד המוזאון .השרון לב האזורית שבמועצה ינוב במושב

  בהתרסקות נספו אך ,לארץ בדרכם נופש למחנה נורבגיים במטוסים 1949 ב מטוניס שהוטסו ילדים

 .לנורבגיה בדרך מטוסם

 .המושב ראשית לסיפור להיוודע יוכלו ובאמצעותו ,השרון לב לאזור המגיעים למבקרים פתוח המוזיאון
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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 

 

 2018מרץ  – 27' 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/
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 מנהלת עמותת תיירות כרמלים ומרכזת ועדת התיירות במרכז המועצות האזוריות, מירה אביב: כתבה

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

ועדת תיירות  הקמת 
 המרחב הכפרי בישראל לקידום

 בקידום לעסוק שמטרתה תיירות ועדת האזוריות המועצות במרכז לפעול החלה האחרון מאי בחודש

 .בישראל הכפרית התיירות

  תנועת ונציגי הכפרי במרחב תיירות מנהלי ,הארץ מכל אזוריות מועצות ראשי חברים התיירות בוועדת

   .והקיבוצים המושבים

  ,הארץ מכל הכפרי במרחב תיירות מנהלי של ושיחות מפגשים בעקבות מהשטח שצמחה יוזמה זוהי

  הכפרי המרחב כל את וייצג "אחד בקול" שידבר גוף ובהקמת בגיבוש שיש החשיבות להבנת שהובילו

 .התיירות בענף העוסקים גורמים מול ואל ממשלתיים משרדים מול אל בארץ

 

 :כלהלן ,עיקריים נושאים בשני לעסוק בחרה הוועדה

 

  בעקבות ,הפנים תיירות בפני הניצבים האיומים מול אל :הכפרי במרחב הפנים תיירות חיזוק1.

  נוצר ,ל"בחו שונים ליעדים ואטרקטיביות זולות חופשות המאפשרת הפתוחים השמיים מדיניות

 .הישראלי לתייר אטרקטיביים מוצרים ולשווק להציע ,הכפרי במרחב הפנים תיירות את לחזק הצורך

 .לישראל הנכנסת התיירות שוק מול אל הכפרי המרחב חיזוק2.

 

  המועצות מרכז במסגרת התיירות ועדת ר"יו לשמש נבחר ,הכרמל חוף מועצת ראש ,סלע כרמל

 .האזוריות
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 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

 עבודה לאחרונה עושה התיירות משרד כי ניכר ,המרחבים של התיירות ורכזי מנהלי לדברי

  ובפרט ,ועולה הולך לישראל התיירים מספר .בעולם רבות במדינות ישראל מדינת בשיווק מבורכת

  תיירים מהן הגיעו שלא כמעט שבעבר ממדינות המגיעה התיירים בכמות ניכרת עלייה לראות ניתן

  על ל"בחו בשיווק דגש שם התיירות משרד .ועוד אירופה מזרח מדינות ,הודו ,סין כמו ,לארץ

  ישראל מדינת של הכפרי במרחב מכיר ופחות ,נצרת ,אילת ,אביב תל ,ירושלים הערים

   .ל"מחו המגיע לתייר נוספת כאלטרנטיבה

 

 קיימו ,נדיבי ישראל מר ,האזוריות המועצות מרכז ל"ומנכ סלע כרמל בראשות הוועדה נציגי

  את בפניהם להציג בכדי ,המשרדים לי"ומנכ הכפר ופיתוח החקלאות שר ,התיירות שר עם פגישות

  כמוצר ישראל מדינת של הכפרי המרחב את למצב למטרה לו שם אשר ,והמאוגד החדש הגוף

   .עצמו בפני העומד ,ומעניין חזק תיירותי

 

  במרחב התיירות נושא את המרכזים ,התיירות ובמחלקות התיירות בעמותות המקצועיים הנציגים

  מכל נכנסת תיירות לקלוט היום כבר בשל ישראל מדינת של הכפרי שהמרחב חושבים ,הכפרי

  הלינה אתרי ומרבית והנוף הטבע נכסי ,באזור והארכיאולוגיה ההיסטוריה אתרי שפע .העולם

 ובכלל ,וההודי הסיני לתייר נפלאים יעדים להוות ויכולים הכפריים במרחבים פזורים והאטרקציות

  יוביל העולם מכל תיירים מול אל ישראל מדינת של הכפרי המרחב שיווק .לישראל המגיע תייר לכל

  בערים רק לא השנה כל במהלך התפוסות להגדלת ויוביל לישראל המגיעים היעד קהלי להגדלת

 .הכפרי במרחב המצויים הרבים הלינה בחדרי גם אלא הגדולות

  מול והמעמד הכוח את תקנה ,השטח צורכי מתוך שנולדה ,התיירות ועדת של ההתאגדות

 בשיווק הכפרי התיירותי המוצר ולהטמעת השיווק תקציבי להגדלת רלבנטיים ממשלתיים משרדים

 .ל"בחו התיירות משרד של
 



  זרקא-א סר'ג -הגשר הכחול 
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 רכז תיירות הגשר הכחול, מרעי גורבאן אלהן: כתב וצילם  

  הים לחוף ,השרון בצפון ערבי יישוב ,זרקא-א סר'ג בכפר התיירות את מרכזת "הכחול הגשר חוויית"

  הגשר" הוא בעברית הכפר של שמו פירוש .מדרום ובקיסריה מצפון מיכאל מעגן בקיבוץ הגובל ,התיכון

  ."(הכחול הנהר)" זרקא-א נהר ,לו הסמוך תנינים נחל של הערבי לשמו בהתאם כך נקרא והוא ,"הכחול

  כשכל ,בבתיהם מבקרים מארחים הכפר תושבי – ביתי אירוח על דגש מושם "הכחול הגשר תיירות"ב

  כדי תוך ,בסדנה או בארוחה לשלב ניתן הביתי האירוח את .האישי סיפורו את מספר מהם ואחת אחד

 והתחברות התבוננת

  אדם כל של סיפורו הוא המקום וסיפור ,עבורנו חיים דרך הם והעשייה היצירה .והסביבה המקום אל

 .למציאות חלום להפוך המחליט

 

 2018מרץ  – 27' מס תיירון
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 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

ומורשת של , מגוונות וכוללות גם היסטוריה ומורשת החברה הערבית בכלל" חוויות הגשר הכחול"

 .בדגש על אירוח ביתי, ואותנטיות של פעם, הכפר בפרט

 

 :מפגשים ופעילויות

המשלבים סיור מודרך בכפר ואירוח באחד , חברים נשים וגברים מהכפר" חוויות הגשר הכחול"ב

 .ליחידים ולקבוצותהפעילות מתאימה . הבתים לפעילות של יום שלם או להיכרות ולביקור קצר

  
 

 058-4309887: טלפון 

 gmail.com2017thebluebridge@ :ל"דוא

 https://www.facebook.com/thebluebridgeexperiencet/ :פייסבוק

 

 

mailto:thebluebridge2017@gmail.com
mailto:thebluebridge2017@gmail.com
mailto:thebluebridge2017@gmail.com
https://www.facebook.com/thebluebridgeexperiencet/
https://www.facebook.com/thebluebridgeexperiencet/
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  שי דותן: כתב

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

 חוויה חקלאית בכפר ברוך               

 איריס עם אפרוח שרק בקע מהביצה

  ונמצא יזרעאל עמק בלב 1929 בשנת נוסד ברוך כפר מושב

   .יזרעאל עמק האזורית המועצה של השיפוט בתחום

  ,חיים בעלי בגידול העוסקים מעטים חקלאים במושב

  שאר כל .כבשים ומשק לול ,רפתות בשתי המסתכמים

 .שדה בגידולי עוסקים החקלאים

 

  הגיעו ,עדשים תל בן ,לוין (תלי) ונפתלי ,נהלל בת ,איריס

  על שהתבסס חקלאי משק בנו השניים .1983 בשנת לכפר

  המגדל בארץ היחידי המשק כיום והוא ,למאכל ברווזים גידול

  - הברווז גידול שלבי בכל עוסק המשפחתי המשק .ברווזים

 .ושיווק שחיטה ,גידול ,אימון ,מדגרה ,לרבייה אימהות גידול

 

  משנת החל .הבנים ושני תלי האב עובדים החקלאי בעסק

 .חקלאית לתיירות המשק פתיחת את יזמה איריס 2002
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

  על גם ובחגים ובחופשות ,ספר בתי ביקורי על בעיקר כיום מבוססת במשק החקלאית התיירות

 עלויות בשל בעיקר ,לה וצפונה חדרה מאזור בעיקר מגיעות הספר מבתי הקבוצות .בודדים מבקרים

  הניסיון כה עד אך ,גמלאים קבוצות אל גם ופונים המבקרים קהל את להרחיב מנסים במשק .הנסיעה

  .בשבת סגור האתר ולאחרונה ,השתלם לא העניין אך ,בשבת גם פתוח המקום היה בעבר .צלח לא

 

 

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

  כחמישה לצד ,ורד הבת גם עובדת התיירותי באתר

  במשק התיירות מענף ההכנסות .נוספים עובדים

  איריס אך ,המשק מרווחי זעיר חלק אמנם מהוות

  הציבור לקירוב שליחות החקלאית בתיירות רואה

 .והחקלאים החקלאות אל הרחב

 סככות

 הגידול

  שגם מציינת ואיריס ,המשק עובדי אמונים השיווק על

 במושב .המיזם בקידום עוזרת התיירות עמותת

  החניה בעיות לפתרון סייעו ואף ,היזמה על מפרגנים

  בסוף נפרדת כניסה עם מיוחד שטח לכך בהקצותם

 .הרחוב את חוסמים אינם שהאוטובוסים כך ,המשק



15 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

בהתאם ללוח הזמנים של  , הסיור במשק אורך כשעה ורבע עד שלוש שעות

 :  כמה תחנותוכולל , המזמין

 עם הסבר על משפחת הברווזיםביקור בברכה 

 אפרוחים שבקעו באותו יום -פינת ליטוף 

 הסבר על הרבייה

 הסבר על ההדגרה

 איסוף ביצים

 

 

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

 053-7134048 : נייד

 /http://barvazimbakfar.co.il: אתר

  barvazimbakfar@gmail.com: מייל

  על ,הברווזים גידול ענף בנושא המבקרים של הידע את ומעשיר מאוד חווייתי הביקור מסלול

  .מהביצה בבקיעה וצפייה יומם בני אפרוחים בליטוף מתמקד הביקור חוויית שיא .שלביו כל

  כך ,ביום פעמים שלוש ,יום כל ביצים מדגירים שבה ,להדגמה מדגרה במשק קיימת זה לצורך

  לצפות זוכים שמגיעים המבקרים כל וכמעט ,היום שעות כל במשך מתרחשות שהבקיעות

 .מהביצה האפרוח של בבקיעתו

  הספר בתי אל העובדים בעבר יצאו ,המשק של ההיצע את להרחיב שכדי מספרת איריס

 של לתוקף כניסתו עקב אך ,הברווז של הגידול ותהליך הרבייה בנושא ולהסברים להדרכות

   .הופסקה החוץ והדרכת ,הספר לבתי חיים בעלי הכנסת על כיום נאסר ,חדש חוק

 

http://barvazimbakfar.co.il/
http://barvazimbakfar.co.il/
mailto:barvazimbakfar@gmail.com


 
 

 מנהלת מרכז המבקרים, קימחיאיריס : כתבה וצילמה  

16 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 ."בראשית" של האריזה בתי משני אחד ,הגולן ברמת פירות של אריזה בבית שוכן "בראשית" המבקרים מרכז

  הגדול האריזה בבית הפירות לעולם המבקרים את שיכניס ,ומקצועי מרתק מודרך סיור מציע המבקרים מרכז

 .בארץ והמשוכלל

  החל  הפירות עוברים שאותה הערך שרשרת - "הפרי דרך"ל נדירה להצצה המבקרים זוכים הסיור במהלך

  רובוטית טכנולוגיה המשלבת הקפדנית האיכות בבקרת וכלה ,המיון ומערכי הקירור חדרי דרך ,הקטיף משלב

   .ביותר ומתקדמת חדישה

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

  ,האוטומטיים המיון במערכי מקרוב חוזים הצופים

  צפים תפוחים של וצבעוניות ארוכות בשורות

 לשלב הגעתם עד ,אדם יד מגע ללא וממוינים

  סרטון גם כולל הסיור .הצרכן אל בדרכם ,האריזה

  עוברים שהפירות הדרך את הממחיש מרתק

 .למדף ועד מהמטע
 

 050-4071700 : טלפון

 beresheet.co.il-www.pri: אתר

  beresheet.co.il-visitor@pri: מייל

 

http://www.pri-beresheet.co.il/
http://www.pri-beresheet.co.il/
http://www.pri-beresheet.co.il/
mailto:visitor@pri-beresheet.co.il
mailto:visitor@pri-beresheet.co.il
mailto:visitor@pri-beresheet.co.il
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  .הישראלית היין בתעשיית דבר לשם מכבר לא הפכו יהודה מטה האזורית המועצה ברחבי היקבים עשרות

  הפכו הם ,מייצרים שהם היינות ומלבד ,שלו ומההיסטוריה הוקמו שבו מהמקום נפרד בלתי חלק הם היקבים

  ישראל של 'הירוק לב'ב 'יין אזור'ו 'יין דרך' לבניית החזון את .כולו האזור עבור תיירותי ולעוגן פרנסה למקור

  המועצה של התיירות מחלקת ובשיתוף האזור ויינני חקלאי לצד יהודה מטה האזורית המועצה מובילה

  בכדי ולא ,ופורח משגשג מפעל יהודה מטה יקבי של 'היין דרך' פרויקט מהווה כיום .אוחנה ערן של בניהולו

 .האזור של הדגל כפרויקט נחשב

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 מנהל מחלקת תיירות וחקלאות המועצה האזורית מטה יהודה, ערן אוחנה: כתב וצילם

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

 פסטיבל היין במטה יהודה

  מטה יקבי של היין פסטיבל התקיים האחרון נובמבר בחודש

  את סביבו מאחד הפסטיבל .ברציפות 19-ה השנה זו יהודה

  .שבוע סופי ארבעה פני על הנפרשת לחגיגה האזור יקבי כל

  הטעימות אירוע - המרכזי באירוע נפתח הפסטיבל

 40 הציגו באירוע .השמונה יד במלון שהתקיים המסורתי

  טעמו מבקרים 1,000-מ למעלה .כולו מהאזור יקבים

  הייננים את והכירו האזור מכרמי משובחים יינות ממבחר

  חיה מוסיקה עם בר שולחנות סביב זה וכל ,היקבים ובעלי

  הרי של ומנופם כיין הצלול מהאוויר נהנים שהם תוך ,ברקע

 .ירושלים
 

 טועמים ונהנים
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 יינות של השקות כגון ,אירועים שלל יהודה מטה ברחבי התקיימו הפסטיבל של השבוע סופי במהלך

  מחלקת ,בנוסף .ועוד מודרכים יין סיורי ,מקצועיות סדנאות ,וקונצרטים ז'ג ערבי ,ביקבים חדשים

  הכנס .הארץ רחבי מכל ביין העוסקים ואנשי כורמים ,ייננים השתתפו שבו ,יין כנס הפיקה התיירות

   .הכפרית והתיירות היין בתחום הרצאות בו ושולבו ,בישראל והיין הגפן מועצת ידי על נתמך

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

  מקורות ולפיתוח ההתיישבות לחיזוק ופועלת הכפרית התיירות בתחום דרך לפורצת נחשבת יהודה מטה

  עשירה תרבות האחרונות בשנים יהודה במטה התפתחה 'היין דרך' סביב .תושביה עבור עצמאיים פרנסה

 קסומות ואטרקציות לינה אתרי ,אופניים מסלולי ,בירה מבשלות ,אמנות ,אותנטי ביתי אירוח של ומסורת

   .כולה השנה במהלך המועצה את הפוקדים המבקרים לאלפי ומיועדות רבות משפחות המפרנסות

  

  כי נמסר המועצה של התיירות וממחלקת ,היוקרתי היין לפסטיבל שנים 20 יהודה במטה יציינו 2018 בשנת

 . ל"מחו יקבים עם פעולה שיתופי שיכללו ,במיוחד חגיגיים אירועים מתוכננים
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קשה היה לפספס את הדוכן המרשים ומאיר  

אשר הציגה זו  , WishTripהעיניים של 

 IMTM-הפעם השלישית בתערוכת ה

 .שהתקיימה בתחילת חודש פברואר

WishTrip   מנגישה ומקדמת את התיירות

תוך חשיפת נקודות עניין  , הכפרית בישראל

וכל זאת רק  , רבות במרחב הכפרי

ללא  , באמצעות השימוש בטלפון החכם

 .במפות ובעלונים למיניהם, צורך בניירות

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 יאלריהב : כתב

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

               

 

 

נולדה לפני שנים אחדות כצורך שעלה מן השטח לקבלת מידע אמין ומידי  – WishTripאפליקציית 

על ידי שני יזמים חרוצים  , פותחה בירושליםוהמערכת , "הכפפה הורמה. "אודות המטיילים באזור

מאז הפכה לשם דבר בעולם הטיולים והיא נמצאת כבר בשימושם של יותר ממאות  . ובעלי חזון

למצוא ולתעד מסלולי טיול שונים  , באמצעות האפליקציה יכולים המטיילים לחפש. אלפי משתמשים

היא  מנגישה את  , ולמעשה, מתוך מגוון עצום של מסלולי טיול שהועלו על ידי המטיילים עצמם

נקודות עניין  , השטח ואת אזורי התיירות הכפרית לקהילת המטיילים ומציגה להם מגוון מסלולי טיול

 !  מידע המוזן על ידי המטיילים עצמם –חשובות ופינות חמד 
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

 

 

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

 

 

 

אתם מחפשים מסלול טיול נוח לסוף השבוע או מעוניינים לדעת אילו מסלולים מעניינים קיימים אם 

חיפוש קל ונוח יפתח בפניכם שלל אפשרויות לטיול מבחינת רמת   –באזור שבו אתם נמצאים כעת 

 .אטרקציה מעניינת שקיימת בדרך ומזג האוויר המומלץ לטיול מסוג זה, אורך המסלול, הקושי

,  בסיום כל מסלול. אודיו וטקסט, וידאו, ובדרך תוכלו להוסיף תמונות, נווטו אליו? מצאתם מסלול מתאים

 .האפליקציה תיצור לכם יומן מסע מקסים ווידאו ייחודי

ניתן לראות בסרטון הקצר  , אפשרויות נוספות רבות שמספקת האפליקציה

 /RkY7_uEp5w2https://youtu.be :הבא

כך לפחות תיארו בהתפעלות מאות המבקרים  ; של עולם הטיולים Waze -מדובר ב, במילים אחרות

 .  חיפשו בעצמם מסלולים על מסכי מגע גדולים שהוצבו בתערוכה, אשר עצרו בדוכן

 

אפשרויות שימוש נוספות של האפליקציה מיועדות לבעלי אתרי תיירות ואירוח באמצעות 

,  פארקים ומלונות ,אטרקציות תיירות, הכוללת אתרי תיירות ואירוח ,WishTrip Enterprise מערכת

אשר ילווה את המבקרים במהלך הביקור  ,עלון פרסומי דיגיטלי מלא ומעודכן במגוון שפותיצירת  ומקנה

  .כולו

 FPJJrffGk3https://youtu.be/Y :נוסף על מגוון האפשרויות הללו בסרטוןמידע  

  
 

ניתן לעשות   -להורדה ולהתנסות באפליקציה 

 כאןזאת כבר עתה 

אתם מוזמנים להצטרף לקהילת המטיילים  

 הפייסבוק בקבוצת  WishTripהייחודית של 

 כאן ממש

 

https://youtu.be/2w5_uEp7RkY
https://youtu.be/2w5_uEp7RkY
https://youtu.be/2w5_uEp7RkY
https://youtu.be/2w5_uEp7RkY
https://youtu.be/2w5_uEp7RkY
https://youtu.be/2w5_uEp7RkY
https://youtu.be/2w5_uEp7RkY
https://youtu.be/Y3FPJJrffGk
https://youtu.be/Y3FPJJrffGk
https://youtu.be/Y3FPJJrffGk
http://bit.ly/2jTvqa9
https://www.facebook.com/groups/113389892693442/
https://www.facebook.com/groups/113389892693442/
https://www.facebook.com/groups/113389892693442/
https://www.facebook.com/groups/113389892693442/
https://www.facebook.com/groups/113389892693442/
https://www.facebook.com/groups/113389892693442/
https://www.facebook.com/groups/113389892693442/
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 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

 תיירות כפרית באלפים השוויצריים
 

  ובעמק השוויצריים האלפים על שמש של ימים ארבעה

  סיור במסגרת ,2017 ספטמבר סוף לקראת - אנטלבוך

  מרחבי עיתונאים 40-כ התארחנו ,בשווייץ עיתונאים

  פעמוני ,נשימה עוצרת שלווה ,פסטורלי בנוף ,העולם

  .מלכת עצר העולם כאילו ונדמה למרחוק נשמעים הפרות

  השנתי האירוע לקראת אנטלבוך מתכוננת ,זה כל בתוך

  ,מקושטת כולה העיירה .מהאלפים הפרות ירידת של

  300-ל קרוב .יודל הרבה - וזמרים תזמורות ,אוכל דוכני

  יורדות הן ;העמק אל רגלי למסע יוצאות חוות 7-מ פרות

  ,בירידה ק״מ 12 ,מטר 720-ל מטר 1,250 של מגובה

  ,לאנטלבוך שיגיעו עד – קלה לא הליכה של וחצי שעתיים

  על להישאר ניתן לא כאשר החורף בתקופת ישהו הן שם

  תושבי ,איש אלף 13-ל קרוב .להר שוב יעלו ובמאי ההר

  ותיירים במיוחד המגיעים תיירים ,והסביבה האזור

  ,שבילים-בכבישים הדרך ולאורך לרחובות יצאו ,מזדמנים

  את ולחגוג הפרות את לראות כדי ,מההרים היורדים

 .לבואן מתכוננת כולה העיירה .המסע
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  של בחווה ביקרנו לעמק מהאלפים הפרות ירידת לפני יום
  באלפים גבוה ,ההר במעלה נסענו .(Theiler) טיילר משפחת

  שלושה עוסקים שבה ,המשפחתית החווה אל ,שווייץ במרכז
  לקראת בהכנות עסוקה כולה המשפחה .בקר בגידול של דורות

  בחורף עוברים החקלאים והן החיים בעלי הן .מההר הירידה
 .לעמקים מההרים הקפוא

  הפעמונים עומדים מעץ שולחנות על החווה של אחד בצד
  אותם ומבריק מנקה ,ג׳וזף ,המשפחה ואבי ,והמרהיבים הגדולים

  כמו ,מיוחדות בהזדמנויות רק הפרות על נתלים אלו פעמונים -
  הצעירים הנערים עומדים מנגד .מההר הירידה של התהלוכה

 .מים בזרנוקי הפרות את ורוחצים

 
 

 

 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

  זרי ושוזרות מסורתיים יודל שירי הנשים שרות החווה של האחר בצדה

  על ,והחווה ,הבית ייסגר בקרוב .הפרות לקישוט ירוקים וענפים פרחים

 .לעמק ירדו ,חיים ובעלי חקלאים  ,דריה כל

  הגבינות ייצור ואת החווה את המנהל ,ג׳וזף של בנו ,טיילר רטו

  הכלכליים הקשיים את בפנינו גולל ,האלפים״ ״חלב של המיוחדות

  ,לדבריו .שוויצריות משפחתיות חוות של קיומן על המאיימים

  של והשיפוע הגובה בשל .הקיימים בתנאים תחרותית אינה החקלאות

  להיעשות צריכה הקשה העבודה ומרבית ,מוגבל המיכון היקף ,הקרקע

  ,מכך וכתוצאה ,שיעור לאין יקרה החקלאית העבודה עלות .ידנית

 .המשפחה בני ידי על מבוצעת ברובה העבודה

 רוחצים את הפרות

 הנשים שוזרות פרחים לקראת הירידה מההר
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 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

  מגדלים למטה שבעמק בחווה ,באלפים הפתוח במרעה רועות הפרות כאשר בקיץ - הפרות האכלת

  מהחלב המיוצרות ,(ציז-אלפ) האלפים גבינות את .ההרים מן ירדו הפרות כאשר ,החורף לתקופת חציר

  זעום חלק .התווית על מופיע גם החווה של השם ,עצמו בפני מותג זה .בקיץ רק למכור ניתן ,בהרים

  אמצע עד .המקומי לשוק בעיקר מיועד הייצור אולם ,באירופה נוספות לארצות גם מופנה מהתוצרת

  הגבינות את המייצר המפעל הבא לאביב עד ואז ,(חמאה וגם) הגבינה ייצור על עובדים עדיין אוקטובר

 .סגור

 רט טיילר והגבינות המיוצרות בחווה

  והעצים ,היערות בשטחי עלייה חלה האוויר במזג הגלובליים השינויים בעקבות

  יש מטר אלף בגובה .בהרים החקלאות על ומאיימים האלפים פני את משנים

  אחת וזו ;שלג סקי - החורף ספורט את לקיים עוד ניתן ולא ,שלג ופחות פחות

  .להרים הבקר להבאת סבסוד ניתן - מסובסדת ההרים שחקלאות לכך הסיבות

  בקר המגדלות בחוות תמיכה וישנה ,להרים בקר שיותר כמה להביא הכוונה

  עתיד יהיה לא ,ובסביבה באדמה מטפל לא אתה אם ,השוויצרים לדברי .בהרים

 .יותר אקולוגית חקלאות ,כן אם ,הוא והכיוון -
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 לפיתוח התיירות בחברה הבדואית בנגב פרויקטורית, רדסון'ריצבן שלום  ירונה: כתבה וצילמה

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 התיירות בחברה הבדואית בנגב          לפיתוח  תוכניתהינה  -החוויה הבדואית בנגב  -" קסם המדבר*"

 הכפר בשיתוף הרשות לפיתוח הנגבהחקלאות ופיתוח י משרד "ע     

  תושבים 60,000-מ יותר מונה ,בארץ הגדולה הבדואית העיר ,רהט

  בתי 26 ישנם בעיר .בשנה 3.3% של גבוה צמיחה בקצב ונמצאת

  רהט ,מכול יותר .14 הוא בהם הלומדים של הגילאים וחציון ,ספר

  עברה הבדואית שהחברה החד המעבר את רבים עבור מסמלת

 וההתיישבות החיים אורח מבחינת האחרונים בעשורים ועוברת

  תהליך .ומודרניים עירוניים לחיים ופשוטים כפריים מחיים - הבדואית

  התבטאו השינויים .רבים ואתגרים חדשות הזדמנויות זימן זה

  השבט של המרעה לשטחי בהלימה שהיה ,שבטי-הקהילתי במרקם

  .הציבורי במרחב התנהלו וילדים נשים ,גברים שבו ובאופן ,המסורתי

  ;ומשפחה שבט מאותו היו כולם שבו באזור החיים רוכזו בעבר

  מסורתיים-התרבותיים והקודים הקהילתיות ,במרחב התנועה

 בין והפרדה הסתגרות יצר נפרדים בבתים למגורים המעבר .נשמרו

  וגמלים בקר ,צאן לגידול שונים פתרונות ודרש השונות המשפחות

 .גדולה בצפיפות ,העיר בתוך נעשים שכעת הבית לצד

 

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

 שינוי ברהט מבשלות נשים  
 *המדברקסם במסגרת פעילות   
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 עוברות נוודיות חברות שבהם ,עולמיים לתהליכים דוגמה משמשת הבדואית החברה ,למעשה

  ישראל ממשלת ידי על הוקמו ,רהט העיר ובכללם ,הבדואיים היישובים מרבית .קבע להתיישבות

 ,הכרה של שונים בתהליכים שנמצאים רבים יישובים קיימים עדיין אך ,השבעים שנות במהלך

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

  ישנים בתים נראים הדרך לצדי .שינויים החווה ייחודית בעיר מדובר כי מיד מורגש לרהט בכניסה כבר

 מבני לצד זעירה ותעשייה מוסכים ,חדישות מכוניות לצד וסוסים גמלים ,מפוארות וילות לצד ורעועים

  בשלטי .שכונתי 'שיג לצד קפה ובתי שווקים ,האט פיצה כמו ,מהיר אוכל רשתות לצד מסגדים ,מגורים

  לחוש ניתן .משפחתיים ואירועים לחתונות ברכות לצד ולשירותים למוצרים פרסומות מוצגות החוצות

   .ואותנטיות מסורת ,שמרנות עם בבד בד והמודרניזציה הקדמה ,ההתפתחות את

  בהם אין אך מדבר ונווה קסום אל אזוריות מועצות במסגרת המוכרים ויישובים הוכרו שלא יישובים

  בכללם ,המוכרים הבדואים היישובים של המאפיינים אחד .וביוב חשמל ,מים :כגון ,בסיסיות תשתיות

 .סיבות ממגוון בתוכה או העיר סביב מוכרת לא בדואית התיישבות של "טבעות" הוא ,רהט

  כתוצאה שנגרמו מרכזיים תהליכים שני על להצביע ניתן

  המסורתי החברתי המבנה :הקבע ליישובי מהנוודות מהמעבר

  .(Meir, 1997) אינדיבידואליזציה של תהליך והחל התרופף

  הבדואית האישה על גם רבות השפיעו אלו מואצים עיור תהליכי

  הבדואיות והנשים ,ואתגרים הזדמנויות של מנעד ויצרו

  ,הבדואית המסורת פי על .רבה ביצירתיות ביניהם מתמרנות

  (האוהל) הבית של "השדרה עמוד" היא הבדואית האישה

  ,אבן ובית צריף למגורי האוהל ממגורי המעבר עם .הבדואי

  אף עובדת הייתה בעבר אשר ,האישה של התפקידים מערך

  שהוא ,הבית לגבולות הצטמצם ,המשפחה הכנסת למען היא

 לאחזקתו לדאוג אלא נותר לא ולאישה ,הבעל של ביתו

 .התקינה
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  מתוכן ורוקנה הבדואית האישה במעמד פגעה המודרניזציה כי לומר ניתן פרדוקסלי באופן ,לפיכך

  הפכו ,משכורות על המבוססת לכלכלה ומעבר צאן כרועות תפקידן ביטול .המסורתיים תפקידיה את

  את הפך הבדואים היישובים של הפיזי המבנה שבעצם כך ,לצורכות מיוצרות הבדואית הנשים את

  עצמית הערכה וחוסר זהות משבר ולתחושת ניידותן להגבלת ,וחברתית כלכלית לתלויות הנשים

  ,נשים מוטת תעסוקה ובאפיקי נשים בהשכלת משמעותית עלייה נראית ,זאת עם .(2002 ,קאסם)

 .הבדואית בחברה והשינוי העיור תהליכי התגברות עם ,הספר בבתי הוראה :כגון

 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

 

 

 

 

 

 

 

  את זוכרת אני" :מספרת ברהט מקומית מדריכה ,אלכמלאת אילהם

 הבת את רואה ואני עצמי את רואה אני ,לה שהיה הכוח ואת שלי סבתא

  המעבר ועם ,ופטריאכלית מסורתית חברה היא הבדואית החברה .שלי

  יותר עוד לייצר מנסים הבדואים שהגברים נראה לעתים ,למודרניזציה

   ."הגברית והשליטה הסמכות ובחיזוק במסורת אחיזה
 

  נשים של ויוזמה התעוררות האחרונות בשנים לראות ניתן זו במציאות

  ביישובים שונות נשים עמותות 10 -כ ישנן :שונים במובנים בדואיות

   ;ושלישי שני לתואר למדו נשים יותר ;האחרון בעשור שהוקמו השונים

  מפתח עמדות תופסות בדואיות ונשים גוריון בן באוניברסיטת רפואה לימודי סיימו בדואיות נשים

 לקידום בדואיות נשים תנועת הוקמה ממש אלו ובימים ,וממשלתיים מוסדיים-סמי בארגונים

  נעמהש כפי ,דרך ופורץ חדשני שנחשב מהלך - המקומית בפוליטיקה בדואיות נשים של השתלבותן

  :אומרת ,גוריון בן אוניברסיטת של הנגב יקירת פרס וזוכת בלקיה המדבר רקמת מנהלת ,אלנסע

  מהמעברים המיטב את ולעשות שינוי לחולל ,הטיפות בין ללכת ,לתמרן יודעות ,הנשים ,אנחנו"

   ."עוברת הבדואית שהחברה
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  60%-70% בין כי לראות ניתן ,"המדבר קסם" ,בנגב הבדואית בחברה התיירות קידום במסגרת

  ,רקמה כמו ,המסורתיות העבודות בתחומי יזמיות בדואיות נשים בהובלת הן התיירותיות מהיוזמות

   .ועוד מרפא צמחי ,אומנות ,אריגה

  

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

  והנשים ,שונות הזדמנויות נפתחו ,רהט העיר של המהיר והעיור הבדואית בחברה המעבר אתגרי לצד

   .אותן מממשות רבה וביצירתיות אט-אט הבדואיות

  של להתקיימותו השנייה בפעם ,מכן לאחר שנה

  נראתה התמונה ,2017 ביוני ,"רמדאן לילות" אירוע

  ידי על התנהלו מארחים בתים שלושה :אחרת מעט

  התפריט ,האירוע בניית כשכל ,עצמן הנשים

  ,כן על יתר .עמן ובשותפות מולן נעשה והמתווה

  איסלם ,אוטובוסים הדריכה אלכמלאת אילהם

  עמותת של הופעה במסגרת הרצתה אלקרינאויי

  להכנת סדנה ערכה בדר וגולייט ,החדש השחר

  ניתן כיום .הראשונה הסנונית הייתה זו .קטאייף

  בבישולן השינוי את ולטעום לשמוע ,לחוות ,לראות

   .ברהט הבדואיות הנשים של

 

  מורי על האירוע נשען הראשונה בפעם .ברהט רמדאן לילות אירועי לראשונה התקיימו כשנתיים לפני

  ביתי אירוח ועל (גברים מוסמכים דרך מורי רק ישנם כה עד) לה ומחוצה ברהט המוסמכים הדרך

  והכירה החוצה יצאה לא אף רבות ופעמים ברקע הייתה האישה כאשר ,הבית בעל ידי על שהתנהל

  "האישה צד"ב להישאר האישה על שלפיה ,הבדואית המסורת את מאפיינת זו התנהגות .האורחים את

  נושא סביב) 'השיג לבין בינו מפריד (מענד בשם) כשחוצץ ,(חרם מלשון) "מחראם"ה ששמו ,האוהל של

 וכיצד באוהל האורחים קבלת את שמסמלות רבות בדואיות ומסורות פתגמים ,סיפורים ישנם זה

  את לבקש ביקור ,מתוכנן לא ביקור ,משפחתי ביקור :כמו ,שונות בסיטואציות והגברים הנשים נוהגים

  אפשרות כל נראתה ולא באירוע חלק לקחו שלא כמעט הנשים ,כן אם .(ועוד המשפחה בת של ידה

  .קיימות היו לא שברובן משום גם ,הבדואית באישה הקשורות האטרקציות לשילוב
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  מעל הכוללות ,רהט של היזמיות הבדואיות הנשים של ההובלה את לחגוג ,כן אם ,אפשר זו בתקופה

  .הבדואית החוויה את לחוות אפשרויות של מנעד המציעות ,שונות ממשפחות בדואיות נשים 10

  ,ובחצרה בביתה ולסדנאות לאירוח ,לאירועים קסום אזור ובנתה שיפצה ,פיתחה מוסא אבו מאלת'ג

  .סבתה של עתיקה מסורת – קטניות בסיס על טבעיים טיפוח למוצרי שיצרה העסק לצד וזאת

  סטודיו לבעלת ילדים גן של מסייעת הפכה שבו האישי סיפורה את מספרת ברי אבן חוסנייה

  למשפחות סדנאות ויוצרת שמלותיה עיצובי את מציגה ,ביתה בסלון מארחת היא ,לתפירה

  המגיעות קבוצות להדריך החלה בדר ולייט'ג .ועוד כדים על רקמה ,תפירה הכוללות ,ולקבוצות

 סודותיה את ומגלה בביתה עזתי ייחודי בישול לסדנאות קבוצות מקבלת ,ולרהט בראשית לחוות

  להכנת וטיפים מעניינים סיפורים כדי תוך ,תבלינים עם מסורתיות בדואיות בשיטות חמוצים בהכנת

  אופה אח'נג ,ביתי ובישול אירוח ,לקייטרינג עסק פתחה סיהם אבו האלה .וריבות ממרחים ,חמוצים

  ריחיים אבני ידי על משעורה או מחיטה הבדואי הקמח הכנת אופן את ומציגה מתוקים מעדנים

   .ההתחלה רק וזוהי ;שנה כמאה מזה במשפחתה שעברו

  ,ייחודי בדואים יזמים שוק – בשוקראן בדואיות נשים 20 מעל השתתפו ,אדום דרום" במסגרת

   .דבירה ביער שהתקיימו בטבע ובסדנאות קמה בית בצומת שהתקיים ,ומסורתי אותנטי

 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים
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  ,40-30 בגיל מרביתן ,כללי באופן אך ,לאחרת מאחת משתנה אלו יזמיות של האישי סיפורן

  לפני כלל עבדו לא או חלקי באופן עבדו ,בגרות תעודת או ראשון תואר ללא המוחלט רובן ,נשואות

  .בממוצע ילדים 6-ל אימהות והן החדש עיסוקן

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

  פעילות במסגרת .ועוד מוגבלות עם ילד ,במשפחה אבטלה של מורכבות סוגיות עם מתמודדות חלקן

  ניתן) תקשורתית לחשיפה בחייהן לראשונה זכו אלה מנשים חלק ,"המדבר קסם"ו "אדום דרום"

 :באתר בדר גולייט של הטלוויזיה ראיון את לדוגמה לראות

  be.Xo&feature=youtu9RjdiIh4com/watch?v=O.youtube.//www:https), הצריכה זו חשיפה  

  .מכירות שאינן שונים למקומות להגיע או להתראיין ,הארץ במרכז לאולפנים עצמאי באופן לנסוע מהן

 בדואיות נשים משתפות ,זעירה תעסוקה מפתחות ,שלהן העסק את מקדמות אלו נשים שבו האופן

  יחד הגיעו נשים ארבע ,הביתי האירוח של טלוויזיוני בראיון לדוגמה) פעולה בשיתוף ועובדות אחרות

 .(בבישול חלק ולקחו שתדבר בזו בחרו ,לאולפן

 

 

 

  גם הכוללים ,שונים גורמים של ובתמיכה בשותפות ברהט השינוי את "מבשלות" הנשים כי לציין יש

  פעם כל" אומרת שגמאלת כפי ,לביתה אורחים לכניסת וצמאה וליזמות לשינוי הבשלה הקהילה את

  של מעטפת ישנה ."מאושרת אני ,פה טוב כמה ורואה ,ולרהט הביתה אלי ראשונה פעם מגיע שמישהו

  .הנשית ביזמות התומכים ,ומעוף קורת קרן כמו ,ופילנתרופיים קהילתיים ,ממשלתיים שונים גורמים

  התומכים ,החדש השחר כמו ,ועמותות ,ס"המתנ של לדוגמה ,ומנהלים דעה מובילי גברים גם ישנם

  .והשתלמויות תמיכה ,מפגש מקום להן ומקנים הנשים ביזמות
 

  יוצרות הללו שהנשים "מוצר"ה רבות פעמים

  ,וייחודית אותנטית לחוויה מעבר הרבה" הינו

  היהודית החברה בין אמון ליצירת גשר ומהווה

  ,אלכמלאת ד'שמאג כפי ,"הבדואית לחברה

  בהערכה מספר ,קדימה צעד עמותות ל"מנכ

   .הנשים של פועלן על
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  השינוי תהליכי בתוך .ניכרת אלו נשים של הצלחתן ,מנוסות שכבשלניות ספק אין ,לסיכום

  לתמיכה זוכות כולן ,ברהט העיור בתהליכי האישה שבמעמד והאתגר עוברת הבדואית שהחברה

 ,הביתי האירוח ,הבדואית התיירות במסגרת ולהתפתחותן ליוזמתן בקשר מבעליהן

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

  ,תנועה מרחב ובשינוי במעבר השיגו הנשים ,אחרות במילים .הקבוצות וקבלת הסדנאות ,ההדרכה

   .הבמה קדמת אל הקלעים מאחורי אותן שקידם ,הבדואית המסורת את המכבד באופן

  שניתן ספק אין ,יוצרות אלו שנשים המופלאים לטעמים וכמובן להיכרות ,האמון ליצירת ,לחוויות מעבר

   .מרוויחים כולם שבה משגשגת מציאות ולבריאת ליצירתיות ,ליזמות ,להובלה השראה מהן לקבל

 מקורות

 .  22: 72-83, פנים. משלמות מחיר, פורצות דרך(. 2002)', פ, קאסםאחמד  

. Westview Press. As Nomadism End: the Israeli Bedouin of the Negev). 1997, A., (Meir 

A division of Harper Collins Publishers. 

bedo.tourism@gmail.com 

 //:il.facebook.com/kesemhamidbar-hehttps: בפייסבוק

 

mailto:bedo.tourism@gmail.com
https://he-il.facebook.com/kesemhamidbar
https://he-il.facebook.com/kesemhamidbar
https://he-il.facebook.com/kesemhamidbar
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 'רשות הטבע והגנים ואח' פלונית נ 29390-06-13 –א  "ת נדאף ריםהשופטת ' בפני כב, בבית משפט השלום בנצרת

  שטיילה בעת כי בטענה השלושה גן - תיירות מפעלי וכנגד והגנים הטבע רשות כנגד שהוגשה לפיצויים תביעה

  בצורה נפגעה מכך וכתוצאה בירוקת מכוסה שהיה וחלק רטוב סלע על החליקה ,(הסחנה) השלושה בגן התובעת

 .בירך קשה

 רקע

  ,התובעת לטענת .רחצה ובריכות מעיינות מצויים בו אשר (הסחנה) השלושה בגן משפחתה עם טיילה התובעת

  .ונפצעה החליקה ,מירוקת וחלק רטוב שהיה סלע על נעמדה ,בבריכה לטבול ביקשה עת ,בגן שהותה במהלך

  אושפזה שבו ,אביב בתל איכילוב החולים לבית הועברה ומשם העמק חולים לבית התובעת פונתה הנפילה לאחר

 .הירך מפרק של החלפה ועברה

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 ד איתן מימוני"עו: כתב 

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

  כנגד וכן והגנים הטבע רשות כנגד תביעה התובעת הגישה ,כך בעקבות

 .האתר את המפעילה ,השלושה גן - תיירות מפעלי

  ,ש"ביהמ ידי על אושרה אשר ,להסכמה הגיעו הצדדים שמומחי מאחר

  בשאלת להכריע ש"ביהמ נדרש ,20% של נכות לתובעת תיקבע כי

 .התובעת ולנזקי האירועים לקרות הנתבעות של אחריותן

  של לפתחן עומדת לתאונה האחריות כי ,התובעת טענה ,מחד

 חובת עליהן חלה ,האתר ומחזיקות מפעילות בתור אשר ,הנתבעות

  ואת התאונה קרות את הכחישו הנתבעות ,מנגד ;מבקריו כלפי זהירות

 .לתובעת שנגרמו הגוף לנזקי אחריותן
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 והכרעה דיון

  לאור וזאת ,התובעת של גרסתה את לקבל יש כי השתכנע ולא ,המקרה נסיבות בבירור פתח ש"ביהמ

  ,הדין בעל של יחידה בעדות מדובר כי מצא ש"ביהמ בנוסף .פעם אחר פעם בה שהתגלו מהותיות סתירות

  עדות בסיס על תביעה קבלת המצדיקים החריגים מתקיימים לא ואף ,כלשהן בראיות נתמכת אינה אשר

 .שכזו

  להוכיח הצליחה לא עדיין היא ,התובעת של מגרסתה משתכנע היה אם גם כי ,ש"ביהמ וקבע המשיך עוד

  זהירות באמצעי נקטו שהן הראו הנתבעות ,להפך אלא ,הנתבעות מצד חקוקה חובה הפרת או רשלנות

 .המקום של וטבעו אופיו את ההולמים סבירים

  חובת יוצרים ,סיכון בהם יש אשר מקרקעין של והניהול החזקה ,הבעלות אמנם כי ,ש"ביהמ קבע עוד

  סלע אולם ,לבטיחותם לדאוג בו המחזיקים של ומחובתם במקום המבקרים כלפי (כללית) מושגית זהירות

  מן חלק הינו הסלע שכן ,הסביר מגדר החורג מכשול או מפגע בגדר אינו המים בתוך המצוי ירוקת שעליו

 .המקום של הטבעי הנוף

  הטבעי המקום את לשנות כדרישה כמוה ,ירוקת עם סלע כל הטבע מחיק לסלק הדרישה כי הוסיף ש"ביהמ

  הטלת ,כן כמו .וראויה סבירה שאיננה קיצונית בדרישה מדובר כן ועל ,המקורי יופיו את ממנו ולשלול

  בהם ולבקר להגיע הרחב מהציבור ימנעו וגנים טבע אתרי שמפעילי לכך תוביל כאלה במקרים אחריות

 .רצויה אינה היא זה מהיבט גם ולכן ,כאלו במקרים עליהם האחריות להטלת מחשש

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

 

 
 

  סכנת מפני המתריע לשילוט דאגו הנתבעות כי ש"ביהמ מצא ,האמור לכל מעבר

  וכן המבקרים לכל בטיחות הוראות חוברת לחלוקת ,בפארק מקומות בכמה החלקה

  אחרת בדרך למים להיכנס בחרה שהתובעת אלא ,למים נאותות גישה לדרכי

  בבריכה המתרחץ בוגר מאדם מצופה כי ש"ביהמ ציין ,לבסוף .מסומנת שאינה

  ירידה ישנה שבו במצב וחומר קל ,בכך הכרוכות לסכנות מודע להיות טבעית

   .אחרת בדרך למים להיכנס בוחר אדם ואותו ,המים אל מסודרת
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  סיכום

  לתובעת שנגרמו הגוף לנזקי אחריות אין לנתבעות כי וקבע התביעה את ש"ביהמ דחה ,האמור כל בשל

 .הנפילה בעקבות

 .להוצאות צו ניתן לא ,לה שנגרמה ובנכות התובעת של בסבלה ובהתחשב העניין בנסיבות

 2017 ביולי 28 ,ז"תשע באב 'ה :ביום ניתן
 

 'שלוש ושות-מימוניד "משרד עו

 03-5629911: טלפון

 www.mach-law.co.il: אתר המשרד

 law.co.il-office@mach: מייל

 

 2018מרץ  – 27' מס תיירון

mailto:office@mach-law.co.il
mailto:office@mach-law.co.il
mailto:office@mach-law.co.il
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 בעין השופט פיטולקה

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 ביתית-דו פיטולקה
Phytolacca dioica 

 פיטולקיים: משפחה

 האוכלהמרכזי ליד חדר עין השופט בדשא : העץמיקום 

 'מ 35: קוטר נוף'; מ 15: גובה: ממדים

 'מ 4.7: 'מ 1.3גזע בגובה היקף 

 שנה 70: העץגיל 

  להגיע וניתן ליקנעם סמוך נמצא השופט עין קיבוץ :ההגעה אופן

  אליקים בצומת דרום פונים 70 מכביש ,האחת :דרכים בשתי אליו

  פונים 66 מכביש ,והשנייה ;השילוט פי על וממשיכים 672 לכביש

  .האוכל לחדר בסמוך חונים .לקיבוץ עד העמק משמר בצומת מערב

 .העץ את המדשאה במרכז נראה הכניסה באזור

 

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

 2018מרץ  – 27' מס תיירון
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  .הצעיר השומר של הארצי לקיבוץ שייך .מנשה רמות באזור ליקנעם דרומית נמצא הקיבוץ : :הקיבוץ על

  ומגדל חומה כיישוב 1937 -ב הוקם .הציונות מראשי שהיה הברית בארצות עליון שופט של שמו על נקרא

 .הסמוכה ועארה'בג בתחילה שישב ,ומפולין ב"מארה גרעין י"ע

 

  ומצוואר מהגזע הפורצים ענפים של ומהיר עשבוני צימוח בעל ,נוף רחב ,מותנה נשיר עץ :העץ על

 .מאוד שביר העץ .פיסולי מראה יוצרים השטחית השורשים ומערכת הרחב גזעו .השורש

 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

  סיפר סיפורו את .הקיבוץ של "החתונות דשא" של במרכזו נמצא המרשים הפיטולקה עץ :העץ של סיפורו

  הגנן ,רוזמן מאפרים הקיבוץ למקימי במתנה העץ ניתן 1940 בשנת .במשק הוותיק הגנן שהיה רייטר אהוד

  גזעו ,המיוחדת צורתו בגלל המשק חברי לכל אטרקציה היווה העץ .הסמוך דליה מקיבוץ והמפורסם הוותיק

 ומשחק מסתור מקום ומשמשים המדשאה על מעניין ציור היוצרים הבולטים ושורשיו הרחב

  זורקים היו המשק וילדי ,בשלגים העץ נשבר 1956 בשנת

  העץ .החלול גזעו לתוך הכדורגל במשחק השערים אבני את

  בעוצמה התחדש ,בביטון ומילויו הגזע חלל ניקוי י"ע שוקם

 .שעבר לתלאות זכר אין והיום ,רבה

   .ולאירועים למשחקים מוקד מהווה הפיסולי העץ
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  פיקוס עצי מרשימים במיוחד .ותיקים רבים נוי עצי בו ויש מטופח הקיבוץ :בקיבוץ נוספים עצים

  והיום ,שנה 40 לפני שוקם ,הקרקע פני עד פעמיים נשבר העצים אחד .האוכל לחדר בכניסה השדרות

  דולב עץ שתול המגורים באזור טרשים באדמת .שעבר לשבירה זכר ואין קטן פסלים גן מתחתיו נמצא

  של מסור טיפול בעקבות מאוד מצליח העץ - מתאימים גידול תנאי אלו שאין ואף שנה 43 שגילו מרשים

 .והגנן הדיירים

 

 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

 עצים בוגרים המלווים את מדינת ישראל בשבעים שנותיה 70

  בוגרים עצים 70 בעקבות טיולים אתר מ"בשה הצומח הנדסת תחום יעלה למדינה 70 -ה העצמאות יום לקראת

 .וסיפוריה ישראל מדינת את המלווים

  העץ על המידע את לקבל נשמח בארץ ההתיישבות של להיסטוריה הקשור ותיק עץ על מעניין מידע לכם יש אם

 .תמונות כולל וסיפורו

   .עצים בעקבות טיולים ומפת חוברת מאתנו יקבל וראוי מעניין מידע שישלח מי

   il.gov.moag.isgalon@shaham גלון לישראל שלחו אנא המידע את

 

   מראש תודה
 

mailto:isgalon@shaham.moag.gov.il
mailto:isgalon@shaham.moag.gov.il
mailto:isgalon@shaham.moag.gov.il
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mailto:isgalon@shaham.moag.gov.il
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mailto:isgalon@shaham.moag.gov.il


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

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

  Diversifying rural tourismגיוון התיירות הכפרית   
 ENRD Newsletter - September 2017: מקור

 
A transnational network of rural touristic ‘routes’ will promote hiking in European regions that have 

traditionally focused on mass tourism or, on the other hand, have benefited less from more 

traditional forms of international tourism. 

 
  .האירופאי האיחוד בתמיכת ,ציבורי-פרטי פעולה שיתוף פרי הינו  HikingEurope  באירופה טיולים פרויקט

  באמצעות התיירותי ההיצע את לגוון במטרה אירופית תיירות מפעילי של משותפת מיוזמה נולד הפרויקט

  של למטרותיה ומותאם ,באירופה כפריים אזורים של הייחודיים הנכסים על הנסמך ,לאומי-רב מוצר פיתוח

 .האירופית בקהילייה ובינוניים קטנים עסקים לעידוד COSME העבודה תכנית

  ברחבי כפריים תיירותיים מסלולים של לאומית רשת לקדם היא  HikingEurope של העיקרית המטרה

  ,(רומניה-אמיליה) איטליה ,(קטלוניה) ספרד :האירופי מהאיחוד מדינות כמה חברות בשותפות .אירופה

  של מ"ק 1.170 מייצג הפרויקט ,הכול בסך .וגרמניה אוסטריה ,(דונגל) אירלנד ,(נרטבה-דוברובניק) קרואטיה

 .הליכה מסלולי

 של גדול ריכוז היוצרת ההמונית לתיירות חלופית גישה בפיתוח משותף אינטרס יש המשתתפים לאזורים

  שההכנסות כך ,אזורית ברמה תיירות פיתוח על מדובר זה בפרויקט .ערים כמו ,מסוימים במקומות מבקרים

 .המקומית הקהילה של ולשותפות לקיימות תתרום והיא ,האזור כל פני על יפוזרו מהתיירות
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 חזרה

 לתוכן  

 2018מרץ  – 27' מס תיירון העניינים

  מסורתי באופן התמקדו אשר ,באזורים התיירות גיוון בסוגיית מטפל  Hiking Europeפרויקט

  באזורים מתקיימת ,ואיכותית אחראית ,אלטרנטיבית לגישה להתחייב מוכנים אך ,המונית בתיירות

  באמצעות האזורים של ללכידות לתרום עתיד הפרויקט .כפריים באזורים במיוחד ,מוכרים פחות

  המסלולים .מעטה הייתה לאומית-בין לתיירות שחשיפתם במקומות המקומי הכלכלי הפיתוח הגברת

   .באירופה הכפרי במרחב ביותר הטובים היעדים על מידע מספקים המוצעים

 :יעסוק במטרות שלהלן HikingEurope, ולמשך שנה וחצי 2016החל מאפריל 

 .הערכה ומיצוב של הנכסים המקומיים, זיהוי• 

 .גיבוש קונצנזוס עם כל בעלי העניין לגבי יצירת שירותים ומוצרים לתיירים• 

 .עיצוב ובניית הרשת הארצית של מסלולי הליכה• 

כולל תכנון הצעות  , פיתוח אסטרטגיית קידום מכירות ומסחר משותפת לניצול רשת המסלולים האירופית• 

 .מותאמות אישית וחבילות נופש

 .לאומי-וקידומם מהיבט רב( SME)שכלול הכישורים המקצועיים של ארגונים קטנים ובינוניים • 

 .שיפור המסגרת המוסדית המוקדשת לתמיכה בתעשייה תחרותית יותר• 

 
 hikingeurope.net://http:  אתר התוכנית

http://hikingeurope.net/
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