
,  פעילות של ביקור ואירוח במשק חקלאי המגדילה את הכנסת החקלאי: תיירות חקלאית*
 .מגוונת אפשרויות תעסוקה במרחב הכפרי ומציגה את החקלאות לקהל הרחב

 2014ספטמבר   

 ד"תשעאלול 

  20מספרגיליון 

 וכפרית* עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית

 ,י משרד החקלאות ופיתוח הכפר"מופק ע

 מ"הרשות לתכנון ושה

 שי דותן: צילום; הכניסה למושב כוכב מיכאל



2 

 "  לתיירון תיירון"מ

 אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית -

 

 שי דותן
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 10 המערכת אירועים קרובים

 11 שי דותן 2020-2015ח על תכנית פיתוח הכפר לשנים "דו

מיליון אירו בתיירות   857האיחוד האירופי השקיע 

   2013-2007חקלאית בשנים 

 14 צפריר בצר: תרגום

 15 שי דותן בניצני עוז הגבנייה – תעסוקותגיוון 

 16 מיקיי - צורית וידה חקלאית/תנועתי לתיירות כפרית-פעילות הצוות הבין

יזמות עסקית עצמית במשק המשפחתי ותרומתה  

 לפיתוח החקלאות והיישוב הכפרי

 19 ברכה גל : תקציר העבודה

 22 רע תלמי פסטיבל צלילי טבע במגידו

 26 נריסינהיונתן  חלון לחקלאות בערבה – ויידורמרכז 

 30 מירי שטיינברג פסטיבל חלב ודבש

 32 עילום אביגדורי תיירות עמק הירדן

קליפורניה מכוונת להכנסה נוספת לחקלאי  מתיירות  

 חקלאית

 35 צפריר בצר: תרגום

 37 ברכה גל, צפריר בצר: תרגום עירוב תיירות עם חקלאות עלול לגרום בעיות משפטיות

 תוכן העניינים
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;  מנהלת תחום כלכלת הייצור ,ברכה גל ;מנהל תחום תכניות עבודה ופרסומים, צפריר בצר
האגף לתכנון כפרי , ניבה גרינברג ;תחום הפרחים, ר סחלבים ושתלנות"ממ, דובי וולפסון

 הרשות לתכנון -מנהל תחום פיתוח תיירות חקלאית , שי דותן; הרשות לתכנון, אזורי

 עדי סלוניקו: עריכת לשון ;קמנצקילובה : עריכה גרפית

 

 

 .הקוראים, אנו מצפים לרעיונות ולהצעות שיגיעו מכם

 .ועוד אירועים על מידע ,כתבות ,התייחסות לקבל נשמח

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

 

 2014ספטמבר  - 20' מס תיירון

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים
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 "תיירון"השל  20-ושוב אתכם בגיליון ה

 2014ספטמבר  - 20' מס תיירון

 

 .התיירוןשל  20-לכם את הגיליון הבפתיחת השנה החדשה אנו מגישים 

למושב כוכב מיכאל אשר במועצה האזורית חוף  מופיע תצלום של הכניסה בשער הגיליון 

ובעקבותיה הופיעו יזמי  , ניכרת מגמה לפיתוח ולקידום ענף התיירותבמושב . אשקלון

כתבה מפורטת בנושא הפעילות התיירותית במושב תפורסם בגיליונות  . תיירות רבים

 .  הקרובים

        

   

 בוסתן עצי פרי אקזוטיים בכוכב מיכאל -" ספוטה"

הדיווח הפותח מתאר את העבודה שנעשית במשרד  

לשם גיבוש תכנית עתידית  החקלאות ופיתוח הכפר 

וכדי שיהיה לנו ; 2020-2015לפיתוח הכפרי בשנים 

יוצגו נתונים מתכנית  , בתכנית החדשהלמה לשאוף 

 .פיתוח הכפר של האיחוד האירופי

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

כתבה על פעילות הצוות   מיקיי -צורית וידה 

המהווה  , לתיירות כפרית וחקלאיתתנועתי -הבין

 .  התיירות במרחב הכפריחיזוק בגורם חשוב 

במשק חקלאי תעסוקה אתר חדש שמגוון 

עוז יתואר בכתבה פרי עטו של שי  בניצני 

 .דותן

שאירע  ממה סוקר שי דותן מקצת " לתיירון תיירון"מבמדור 

 .הקודם התיירוןבענף מאז הופעת 
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  23-ברכה גל השתתפה בכנס של מחקרים בכלכלה חקלאית ופיתוח הכפר שנערך ב

מיכאל סופר  ' של פרופמשם את תקציר עבודתם לנו והביאה , דגןבבית  2014ביוני 

לפיתוח  והתיירותי ר לביאה אפלבאום על יזמות עסקית עצמית במשק המשפחתי "וד

 .הכפריוהיישוב החקלאות 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

        

 פסטיבל חלב ודבש

 ישראל פרץ: צילום

 .לכתוב על עצמם ועל פעילות תיירותית בתחומםלבקשתנו אזורים שונים בארץ הגיבו 

צלילי טבע  "כתב לנו על פסטיבל , "מגידו"מנהל פיתוח תיירות בחברה הכלכלית , רע תלמי

"  בערבהלחקלאות חלון "המבקרים מרכז קיבלנו רשימה על  נרסינהמיונתן ; "במגידו

במועצה  " ודבשחלב פסטיבל "סיפרה על מירי שטינברג ; התיכונהשבתחנת יאיר בערבה 

 .התיירות בעמק הירדןעל  - אביגדוריועילום ; יזרעאלהאזורית עמק 

 מרכז מבקרים בערבה התיכונה
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האחד על  : העולםאנו מסיימים את הגיליון בשני תרגומים וקישורים מעיתונות 

והשני מאוניברסיטת איידהו על  , מתיירות חקלאיתקליפורניה שמכוונת להכנסה נוספת 

אנו מודים לדיאנה קלמן . לגרום לבעיות משפטיותהעלול , תיירות בחקלאותעירוב 

 .על איסוף החומר מהעיתונות הזרה, ואסטרטגיהממרכז המידע בחטיבה לכלכלה 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

        

 ;  בדבורת התבור 2014פסטיבל הדבש 

 .זאב זוכה במקום שלישי בתחרות זקן הדבורים העולמיתבועז בן 

אנו מאחלים לכל קוראינו  
,        שנה טובה ומתוקה
,        שנת שלווה ושלום

שנת בריאות וחוסן לאומי  
 ושנת תיירות משגשגת  
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 אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית
 שי דותן: כתיבה וצילום

צוק "מבצע לאחר אנו נמצאים בהפסקת האש , מכינים גיליון זה לדפוסבשעה שאנו , אלהבימים 

 ".איתן

וכל אחד מהם הוא  , שבעים ושנים חיילים ואזרחים נהרגו. תקופה קשה עברה על כולנו במבצע זה

אנו מקווים שהקורבן  . העמוק שנפערבחלל המרגישה , הקרובהעולם ומלואו למשפחתו ולסביבתו 

 .שהקרבנו לא יהיה לשווא וששקט ישרור באזורנו בשנה החדשה ובכלל

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

תנועת  . עסקים ומקומות עבודהחברים גויסו ועזבו 

וכמוה גם  , לחלוטיןכמעט פסקה התיירות הנכנסת 

"  היה ראש"לציבור לא . עצרה מלכתתיירות הפנים 

בכל הארץ כמעט  כשהרקטות נופלות , לחופשהלצאת 

את הפגיעה הקשה ביותר ספגו  . נמצאים בעזהוחיילנו 

מושב  לכך היא אחת ודוגמה , עזהכמובן העסקים בעוטף 

עודד פיתוח  המבצע -שבתקופת טרום, נתיב העשרה

מיזמים תיירותיים וסיורים והשתלב במהלך של המועצה  

.  האזורית חוף אשקלון שמקדמת את פיתוח התיירות

יירגע  שהשטח והלוואי , המבצעהפעילות נקטעה עקב 

 .  והענף יתאושש בכל עוטף עזה

 

 ;העשרההחומה בדרום נתיב 

 "תיירות עד הקצה"
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

י  "מנהל מט, כמה ימים לפני המבצע נפרד צוות חממת התיירות בגליל ובעמקים מניצן אבירן

בקידום התיירות   י"מטכמנהל מאוד ניצן היה פעיל . טבריה ובית שאן שסיים את תפקידו

אני רוצה להודות לניצן בשם היזמים ובשם  +. הכפרית והחקלאית בכל המרחב של העמקים

אנו מאחלים לניצן הצלחה בהמשך  . השותפים לחממת התיירות בגליל על תרומתו הרבה

 . הדרך

ביקר הצוות  , מניצןבמסגרת סיור הפרידה 

ובמועצה האזורית גליל  שיבליבמועצה המקומית 

.  תחתון וראה מגוון של מיזמים חדשים וישנים

רצון לשיתוף פעולה  בשתי המועצות הללו יש 

הן מתיירות  , מבקריםלמען הגברת תנועת 

 .נכנסת והן מתיירות פנים

 שיבליאוהל אירוח במועצה המקומית 

אתרי תיירות  

 ,קישבכפר 

מתחם אירוח  

  ה'ברל

ומסעדת שף  

 סירין
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ל "מנכ. לקמפינג כנופש עממי לכל המשפחהבמגמה לעידוד היציאה משרד התיירות 

 :בקשותבתנאים מוזמנים להגיש העומדים ויזמים , בנדוןמשרד התיירות פרסם חוזר 

Tourism/Abou20of%20http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry%

.pdf2Us/Documents/MAN20t% 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 ממוסדותהתיירות הצעות מחקר בתחום להגשת " קול קורא"פרסם משרד התיירות , כמו כן

 .במוסדות אקדמייםואחרים הלומדים לימודי תיירות אקדמיים ומסטודנטים מחקר 

 ₪  5,000ועד ; אקדמילעבודת מחקר של מוסד ₪  35,000הסכום לפרויקט יהיה עד 

  : סטודנטלעבודת מחקר של 

Tourism/michrazim/P20of%20http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry%

.aspx2014Kore-ages/Kol 
 

 קמפינג חניון ירוק ליד בית הלל

http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/About Us/Documents/MAN2.pdf
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
http://www.tourism.gov.il/GOVheb/Ministry of Tourism/michrazim/Pages/Kol-Kore2014.aspx
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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. gobinyamin.org.il 

 

• www.carmelim.org.il 

 .ל אינם באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר"התוכן והאירועים שבאתרים הנ
 

http://www.gogalil.org/
http://www.gonegev.co.il/
http://www.touryoav.org.il/
http://www.gosharon.co.il/
http://www.carmelim.org.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/
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 2020-2015תכנית פיתוח הכפר 

            משרד החקלאות ופיתוח הכפר הינו המשרד המוביל את תחום פיתוח הכפר בצד פיתוח  

 .  ישראלחקלאות 

גיבושה של  האגף לתכנון כפרי אזורי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נמצא בעיצומו של תהליך 

 .  2020-2015הכפר לשנים לפיתוח שנתית -תכנית רב

 :2020-2015חזון תכנית פיתוח הכפר 

 .  כלכלית וסביבתית, חברתית, לאומיתהכפר בישראל הינו מודל להתחדשות ומקור לגאווה 

 :  צנועה מחוברת לאדמה ולסביבה, הכפר בישראל מהווה סביבת חיים שורשית

 ובריאלייצור מזון טרי , משקף זיקה חזקה לחקלאות–

 דוריות-רבאורחות חיים וקהילות , מייצג מגוון צורות התיישבות–

 מולדתנוף ועל תבנית הפתוחים והחקלאיים על השטחים שומר –

 חברתייםמשמר מורשת וערכים –

ראשי מועצות  ביניהם )הוצגה לנציגי הציבור של המרחב הכפרי  2020-2015לשנים התכנית טיוטת 

נציגי , ועדות חקלאיות, נציגי תנועות התיישבות, מהנדסי מועצות, לי מועצות"מנכ, וסגניהםאזוריות 

 .במשרד החקלאות בבית דגן 28/7/14 -במפגש שנערך ביום שני ( אקדמיה ועוד

 

 שי דותן: כתב
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים
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תומך המשרד בפעולות מגוונות התורמות לפיתוח הכפר כחלק ממילוי יעדי   2006משנת החל 

 .  ההתיישבות הכפרית והסביבה, המשרד בדבר השילוב בין החקלאות

באגף לתכנון כפרי  . החל המשרד בבחינת הנעשה באירופה בתחום פיתוח הכפר 2009בשנת 

לאחר סיור  . וניתן ללמוד מניסיונם של אחרים, "הגלגלאת להמציא "אזורי מצאו שאין צורך 

,  האירופאית ולתכנית האיטלקית לפיתוח הכפרלתכנית נחשפנו שבו , באיטליהלימודי שנערך 

הלאומית  העצמת המדיניות בנושא האירופי של האיחוד   Twinningהוחלט להסתייע בתכנית

נסמך על ידע שנצבר באירופה   2014-2013-בהפרויקט שנערך . לפיתוח כפרי בישראלובכלים 

שעבד אתנו  , מומחה איטלקיבעזרת . בפרט, איטליה וגרמניה: השותפותובמדינות , בכלל

ידע לקבוצות שונות מקרב  כדי להעביר שהגיעו מעת לעת במשרד במשך שנה וחצי ומומחים 

משנת  פיתוח הכפר גובשה החלטה בדבר עדכון והרחבת תכנית , בעלי העניין במרחב הכפרי

2006. 
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

נכתבה על סמך הידע  התכנית טיוטת 

והניסיון שנצבר מתכנית פיתוח הכפר  

  -ההקיימת ומהידע שנרכש בפרויקט 

Twinning שנערך ברשות לתכנון. 
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מגדילה את השקעות המשרד   2020-2015פיתוח הכפר החדשה לשנים תכנית 

כך  . המרחבהניצבים בפני ומתמודדת עם האתגרים את יעדן מגוונת , במרחב הכפרי

מוניציפלי  להכנת תכניות כוללניות לתחום שיפוט התכנית החדשה תהווה מצע , למשל

כולל מועצות  )במגזר העירוני המתבצע בדומה למהלך מקביל , (מועצה אזורית)כפרי 

עצמאות תכנונית  יאפשר כוללניות תכניות סיוע להכנת . י מנהל התכנון"ע( מקומיות

בתחום המועצות  יישובים כפריים פיתוח של , לוועדה מקומית שקיבלה הסמכה

השטחים הפתוחים  ולשמירת ומתן כלים לטיפוח פיתוח חקלאי הצגת כיווני , האזוריות

 .החקלאיבמרחב 

לסיים  מקווים ואנו , הציבורלהערות הוגשה  2020-2015פיתוח הכפר לשנים תכנית 

 .חודש ספטמברולהטמיע אותן בתחילת 

הסיום של שיתקיים לצד אירוע באירוע חגיגי יחד דגן בבית  30/10-בתושק התכנית 

 .  Twinning-הפרויקט 

ההתיישבות הכפרית ופיתוח  את פיתוח הכפר מהלך שיחזק ויבסס בתכנית אנו רואים 

,  זאת. הכפריתואופייה הייחודי של ההתיישבות ויסייע בשמירת צביונה המרחב הכפרי 

חיזוק והעצמת הקהילה הכפרית והמורשת  , באמצעות הגדלת האוכלוסייה והתחדשותה

היישובים  גיוון הבסיס הכלכלי וחיזוק התשתית הפיסית והארגונית של , החקלאית

 .הכפריים
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים



 2014ספטמבר  - 20' מס תיירון

  11,352מומנו מהתקציב שהוזכר  2012-2007בין השנים 

נוספים   15,055; פרויקטים בתחום התיירות החקלאית

אירו על פי נוהל תמיכה  מיליון  449.8מומנו בתקציב של 

לעידוד צמיחה כלכלית ומורשת כפרית למען  המיועד , 313

 .ייצור וביסוס ענף התיירות החקלאית באזורים כפריים

  6,266-מיליון אירו הושקע בתמיכה ב 173סכום של 

המופנה לתמיכה  , 311בהתאם לנוהל תמיכה , פרויקטים

ולעזרה לחקלאים המפתחים פעילות של תיירות כפרית  

 .וחקלאית

 צפריר בצר: תרגם; משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהלת מרכז המידע, דיאנה קלמן: איתרה

14 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 2012-2007בתיירות חקלאית בשנים אירו מיליון  857האיחוד האירופי השקיע 

מכספי התמיכות בחקלאות לנוהלי מיליון אירו  857השקיע האיחוד האירופי  2012-2007בין השנים 

 .הנציבות החקלאית של האיחודמסר לאחרונה מנהל כך ; תמיכה לפיתוח תיירות כפרית וחקלאית

פיתוח  תכניות )של המדינות החברות " 3' ציר מס"מיליון אירו נכלל בהגדרה של  857זה של סכום 

  2013-2007מהתקציב לשנים  10%המדינות החברות באיחוד צריכות היו להקדיש לפחות (. הכפר

 .לתכנית פיתוח הכפר

NET.COM-WWW.AGRASOURCE:  

 

http://www.agra-net.com/
http://www.agra-net.com/
http://www.agra-net.com/
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 שי דותן: כתב וצילם

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

ומוטי מיצרי בניצני עוז היא  משפחתם של אילנה 

המפעילה את המשק על  , ותיקהמשפחת רפתנים 

,  המשפחהאם , אילנה .המשפחהטהרת עבודת בני 

והחליטה לגוון את  , גבינותלייצור השתתפה בקורסים 

ועריכת  גבינות בתחום זה של ייצור פרנסת המשפחה 

היא מקום   הגבנייה. ליד הרפת הגבנייהאילנה ומוטי הקימו את  .סדנאות והשתלמויות להכנת גבינות

במתחם נמצא גם  . משמריםללא חומרים , לייצור גבינות בוטיק

החלב והכנת  המתמקדות עם היכרות עולם סדנאות חדר לעריכת 

ייעודי ומטופח  אילנה ומוטי בנו מבנה . גבינות ביתיות בשלל טעמים

להנאה מנוף הפרות  פנורמי ובו חלון , ולסדנאותלמגבנה המשמש 

 .במהלך הסדנהברפת 

תכנון  : הנדרשיםהאישורים הסטטוטוריים אושר בכל המבנה 

והמפעילים  , הבריאותרשות מקרקעי ישראל ואישורי משרד , ובנייה

 .רישיון עסקבעלי 

92%7%D94%7https://www.facebook.com/pages/%D

322628/94%7%D99%7%D99%7%D0%A7%D91%7%D

?ref=hl501090714&=bookmarkref_type 

https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/322628501090714?ref=hl&ref_type=bookmark


 2014ספטמבר  - 20' מס תיירון

החליטו לחבור שלושת הגופים הגדולים , מקבילהלאחר שנים רבות של עבודה 

התנועה הקיבוצית ומרכז  , המושביםתנועת : הכפריבמגזר היישובים האחראיים על 

 .למען קידום ופיתוח תחום התיירות במרחב הכפרי, האזוריותהמועצות 

 
 

 מנהלת תחום תיירות כפרית בתנועת המושבים – מיקיי -צורית וידה : כתבה

16 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

התנועה  , צוות עבודה משותף לתנועת המושביםסיום גיבושו של לאחר , 2013בינואר 

כשמטרת  יצא הצוות לדרך , העבודהואושרה תכנית , האזוריותהקיבוצית ומרכז המועצות 

 .  היא קידום התיירות הכפרית בישראלשלו העל 

אולם קידום התיירות  , כי לתיירות הכפרית צרכים ייחודיים רביםהבנה הוקם מתוך הצוות 

 .  סקטוריאליאזורי או , אלא באופן מקומימרוכז הכפרית בישראל לא טופל עד כה באופן 

מיתוג ותדמית ברמה , הם טיפול בנושא משאבים ומענקיםהעיקריים הפעילות תחומי 

 .  וכן מחקר ואיסוף מידע, וסטטוטוריקהרישוי , ובנייהתכנון , הארצית

  

 

http://www.mhh.org.il/


 2014ספטמבר  - 20' מס תיירון 17

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 

 

עם שותפים ובעלי עניין במעגלים השונים של התיירות הכפרית בכדי  הצוות נפגש 

ראשוני  עד כה נוצר בסיס . ולקדמםלמפות את הקשיים והנושאים שיש לטפל בהם 

הטיפול  היום עומדים סדר כשעל , בישראללשיתוף פעולה עם התאחדות המלונות 

תהליך יצירת קמפיין  , התיירותלצימרים בשיתוף משרד  תעריפי המיםבבעיית 

לתיירות פנים במשרד התיירות ותחום  בשיתוף האגף שיווקי לתיירות הכפרית 

של   Twinning -הפרויקט , פיתוח תיירות חקלאית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

הקמפינג במרחב גם הוחל בקידום נושא ולאחרונה , הכפרמשרד החקלאות ופיתוח 

 .הכפרי יחד עם משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר

ובפרט  , הכפרית בכללבימים אלו אנו עסוקים בטיפול בפגיעה הקשה בתיירות 

 ".צוק איתן"מבצע בעקבות , באזור הדרום

 

 ?מי אנחנו

,  שלםחבר קיבוץ מצפה , דהמן( מוצי)מרדכי בראש צוות העבודה המשותף עומד 

מועצה מובילה בתחום  , זו קדנציה חמישית כראש המועצה האזורית מגילותהמכהן 

 .ועדת התיירות של מרכז המועצותועמד בנוסף גם בראש ; הכפריתהתיירות 

 
 

http://www.mhh.org.il/
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 :חברי הצוות

 .  כנרתקיבוץ חבר , אביגדוריעילום 

מנהל את מחלקת ובנוסף ; וקליטהתיירות , תעסוקה -מרכז מידע  - ק.ת.מ.ממנהל 

 .במועצה האזורית עמק הירדןהתיירות 

ניהול  , אימון, גישור, בניהולבוגר תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת וקורסים רבים 

 .ועודקהילה 

 .  בת מושב שרונה בגליל התחתון , מיקיי -וידה צורית 

תואר  בעלת . 2010כלכלנית ומנהלת תחום תיירות כפרית בתנועת המושבים משנת 

 .ובימים אלו מסיימת תואר שני במדיניות ציבורית, ומנהלראשון בכלכלה חקלאית 

 .  אחת ממקימי הקיבוץ, שנים 40מזה ( צפון ים המלח)קליה קיבוץ חברת , פלקסראתי 

את הפעילות של מתן הערבות להלוואות לדיור ( קרן מרכזית לערבויות) ע"בקממרכזת 

אחראית על הקמת מחלקת התיירות ומחלקת  , בקיבוץלחברי הקיבוצים הבונים את ביתם 

 .אליפז בערבה הדרומיתבקיבוץ ר כללי "ועסקים קטנים בתנועה הקיבוצית ויויזמות 

  

אודי נתן  הצוות ונציג מרכז המועצות הוא הגופים וממקימי אחד מהוגי שיתוף הפעולה בין 

שעד לאחרונה ניהל את תחום התיירות במועצה האזורית בני שמעון ועמד בראש ועדת  

,  ובהובלתולאחר כשנתיים של עשייה בהקמת הצוות המשותף . התיירות במרכז המועצות

בהזדמנות זו  . שמעוןלתפקיד אחר במועצה האזורית בני בעקבות מינויו את פעילותו סיים 

והאמונה בדרך ולאחל לו על המקצועיות , ברצוננו להודות לאודי על העשייה הברוכה

 .החדשהצלחה רבה בתפקידו 
 

http://www.mhh.org.il/
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נקודת המוצא של המחקר  . עוסק בחקלאים המשלבים יוזמות לא חקלאיות במשק החקלאיהמחקר 

לתרום לפרנסת המשפחה ולקיומו של המשק  עשוי חקלאית בפעילות היא כי שילוב יזמות עסקית 

למנוע הזנחת  מה שיכול , וכי לניצול אמצעי הייצור החקלאיים תועלת כלכלית, פעילהחקלאי כעסק 

 .של דור ההמשךועזיבה קרקעות 

במציאות  מקנה בידי החקלאים כלי להישרדות חקלאיות בישראל שאינן התעסוקה גיוון אפשרויות 

חקלאית למוקד של מתקפה מכיוונים  שאינה הפך נושא התעסוקה האחרונה אולם בתקופה . משתנה

וגורמים  , חקלאיתשאינה לממסד הממלכתי אין מדיניות מגובשת לגבי הפעילות , לכךבנוסף . שונים

של  עוד לשמש בסיס כלכלי עיקרי יכולה אינה רבים בממסד טרם הפנימו את העובדה שהחקלאות 

שעמדות אלה מושפעות באופן לא מודע מירידת קרנם של הכפר ותושביו  ייתכן . אוכלוסיית הכפר

 .בעיני הציבור בישראל

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 אוניברסיטת בר אילן , ר לביאה אפלבאום"מיכאל סופר וד' עבודתם של פרופ

 במימון המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 ברכה גל: תקציר העבודה

 ותרומתה לפיתוח החקלאות והישוב הכפרי
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  של הכלכלי הבסיס בגיוון רואה אינה ישראל ,המערבי בעולם הנהוגה למדיניות בניגוד

  עסקים של מוסדרת בלתי התפשטות .הכפרי המרחב לקידום לתרום העשוי יעד הכפר

  התנגדות ויצרה וחברתיים סביבתיים מפגעים ליצירת הביאה במרחב חקלאיים לא

  במידת אבחנה ללא ,בכפר חקלאיים לא מקורות ליצירת בממסד חלקים בקרב

  רוב הקיים החוקי במצב .הכפרית לאוכלוסייה ובתרומתם הכפרית לסביבה התאמתם

  המוסדית המערכת .היתרים ללא פועלים שהם משום ,עבריינים בחזקת הם העסקים

  חדרי למעט ,מהנחלות להרחיקה שיש רצויה בלתי כפעילות העסקים לכל מתייחסת

  הפעילות לגיוון סבירה כאפשרות נתפסים שעדיין ,חקלאית ותיירות פנאי פעילות ,קיט

  לו ואין בדרישות לעמוד יכול אינו החקלאי אם .החקלאיים המשקים בעלי של הכלכלית

  האכיפה הגברת של הפתרון .אישורים ללא לעבוד ימשיך ,פרנסתו לגיוון אחרים מקורת

 .הולמים הסדרים גיבוש במקום פוטנציאליים תעסוקה מקורות לאובדן מוביל

  משקים של דגמים לאתר ,זו תופעה על הידע את להרחיב היא המחקר מטרת

  את המגבילים או המסייעים הגורמים ואת מאפייניהם את לזהות ,משלבים

  .נמצא הוא שבו היישוב ועל המשק על השילוב השפעת את ולבדוק ,התפתחותם

  נושאי עם ראיונות הכוללת שדה עבודת ועל כתובים מידע מקורות על נשען המחקר

  העסקים .שונים באזורים שאותרו משלבים משקים בעלי 80-כ בקרב וסקר תפקידים

  ,תיירות עסקי ,החקלאות על המבוססים עסקים :קבוצות לארבע נחלקים שנדגמו

  .לקהילה או למשק קשורים שאינם ועסקים לקהילה שירותים המספקים עסקים

  ,מועט בהם המועסקים מספר ,קטן שטח על עסקים הם בסקר המשתתפים מרביתם

 אלה בעיקר ,גדולים עסקים מעט גם ישנם .מורשים כעוסקים משפטית מוגדרים והם

 בקרבת המיקום כאשר ',א בחלקה מצויים העסקים כל כמעט .לחקלאות הקשורים

 .בהקמתם מרכזי שיקול הוא הבית

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים
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 :בין החקלאים המשלבים ניתן לזהות שלוש קבוצות

המתבטאת הן בפיתוח המשק והן  , משקים המאופיינים בגישה יזמיתבעלי , הראשונה

נובעים מן הפעילות המשקית  לכאן רוב העסקים השייכים . בפיתוח יוזמות עסקיות

.  ולרוב אין הבחנה בין התרומה היחסית של המשק ושל העסק להכנסה, ומשולבים בה

 .במשקים כאלה השילוב הוא המפתח להמשכיות המשק החקלאי

וגם  , משקים המפעילים עסקים גדולים יחסית ומסוגים שוניםבעלי , הקבוצה השנייה

אולם כשני שלישים בממוצע מהכנסתם נובעים מן העסק  , משק חקלאי גדול יחסית

 .  מן המשק 20%-ופחות מ

משקים המשלבים בצירופים שונים משק בינוני עד קטן ועסק  בעלי , הקבוצה השלישית

.  המשקעל ידי בעל המופעלים , חלקם עסקי תיירות או שירותים לקהילה, בינוני עד קטן

והיתרה  , כשני שלישים בממוצע מהכנסת משק הבית מופקים מן העסק ומן המשק

 .חקלאייםאו החכרת שטחים /או מהשכרת מבנים וחוץ באה מעבודת 

מובאת במחקר המלצה להגדיר קריטריונים להבחנה בין עסקים המתאימים  , לסיכום

ולאחרונים יש  , לעודדכאשר את הראשונים יש , ליישוב הכפרי לאלה שאינם מתאימים

מודגש הצורך בגיבוש מדיניות  , כןכמו . סביריםלהציע חלופות ראויות ובתנאים 

במשק  אפשרויות תעסוקה שאינן חקלאיות ממסדית אחידה ומתואמת לגבי פיתוח 

 .המשפחתי

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 :לפרסומים נוספים מיום העיון בנושא כלכלה חקלאית ומחקרים בפיתוח הכפר ראו קישור

 

/maza2014www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/http://

.htm2014got_yom_iyun_mechkarim_ 

 

http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2014/mazagot_yom_iyun_mechkarim_2014.htm
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2014/mazagot_yom_iyun_mechkarim_2014.htm
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2014/mazagot_yom_iyun_mechkarim_2014.htm
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2014/mazagot_yom_iyun_mechkarim_2014.htm
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2014/mazagot_yom_iyun_mechkarim_2014.htm
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2014/mazagot_yom_iyun_mechkarim_2014.htm
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2014/mazagot_yom_iyun_mechkarim_2014.htm


 2014ספטמבר  - 20' מס תיירון 22

 החברה הכלכלית לפיתוח מגידו, מנהל פיתוח תיירות –רע תלמי : כתב

 פרץ. ר: צילם

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 .וכבר מתכונן לשנתו השלישית, שנתייםמגידו בן האזורית פסטיבל צלילי טבע במועצה 

ולתמוך ביותר ויותר עסקים זעירים המתפתחים  מתוך צורך הולך וגובר לעזור הפסטיבל נולד 

.  ביישוביםבהרחבות ומגידול האוכלוסייה השינוי בקיבוצים מתהליכי המועצה כתוצאה ביישובי 

החלטנו במגידו לייצר נדבך תמיכה נוסף בעסקים אלו מעבר לסיוע שהם יכולים  , כתוצאה מכך

 .   לקבל בעמותת התיירות המרחבית

  בעונות גם ,ביופיו מדהים מקום היא מגידו ז"מוא

  מקנה הרך ובנוף העגולות בגבעות משהו ;השחונות

  יערות ;סופיים אין מרחבים של תחושה באזור למטייל

  השטח תנאי ;בקיץ גם ובילוי פעילות מאפשרים ל"קק

  כל במשך ”out door“ פעילות מאפשרים והקרקע

  אל המועצה יישובי התייחסו השנים במהלך .השנה

  האחורית החצר כאל שסביבם הפתוחים השטחים

  כפינת כולו המועצה מרחב נשמר וכך ,שלהם הפרטית

 .ומטופחת ייחודית חמד

 יריד אמנים ותוצרת חקלאית בעין השופט
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

ועל האופי הכפרי המיוחד של  הללו כחלק מהמאמץ לשמור ולהגן על איכות השטחים 

ו  "י אונסק"ע 2010ז מגידו בשנת "הוכרזה מוא, ישראלמגידו כנכס טבע עבור כל עם 

  600-העולמית המונה כ הביוספריםוהצטרפה לרשת המרחבים " ביוספריכמרחב "

 .מרחבים בכל העולם

בשטחי המרעה וביערות שבמגידו מרבדי פריחות מרהיבים  נראים בתקופת האביב 

הזדמנות למבקרים  ליצור הפסטיבל נועד . מטייליםהמושכים אליהם עשרות אלפי 

יתקשו  שללא הכוונה מפורטת , במגידוייחודיים לעסקים ולמקומות , לאתריםלהיחשף 

 .אליהםלהגיע 

 
 

 פריחת תורמוסים בעת הפסטיבל

 מגידו באביב
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 

הדגשת נושא הטבע כנרטיב מוביל 

ברורה לנו מראשית  הייתה בפסטיבל 

פתח  " צלילי טבע"המלא השם .  הדרך

יציקת  בפנינו אפשרויות חדשות של 

תוך הרחבת  , לפסטיבלתכנים נוספים 

המונח לא רק לנושאי מוזיקה ותרבות  

אלא מתוך הבנה שקולות הרוח בין  

הטיול הרגלי ומסע  חוויית , העצים

גם הם חלק  –העננים והגשם בשמים 

 ".צלילי טבע"מהמארג הגדול של 

 

  של שבוע סופי 4 .מרס-פברואר בחודשים הפריחה לתקופת עצמו מתאים הפסטיבל

  מודרכים טיולים ,ותרבות מוזיקה באירועי התמקדו היישובים ובתוך בטבע פעילות

  בתוך פעילות ומוקדי ושווקים ירידים ,לילדים פעילות ,אמנות תערוכות ,ובטבע ביישובים

  נאיביות קצת"ב ואפילו באינטימיות ,לאט ,בשקט :מיוחדות חוויות יצרו הללו .הישובים

  מי זה" ,לו עניתי ,"בכך גאים אנחנו" .המבקרים אחד לי שאמר כפי ,"פעם כמו ותמימות

  והציני המטורף ן"הנדל ובפיתוח הגובר החיים מרוץ בתוך .להישאר נרצה גם וכך ,שאנחנו

   ."ושפיות ירוק של אחרונה ריאה להיות נשארת מגידו ,ישראל במדינת
 

 מופעי תרבות בפסטיבל
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

אתרי  : תרבות ומוזיקה זוכים במגידו לתשומת לב מיוחדת כל השנה, מורשתנושאי 

אולם  , ל"מקהלה אזורית הזוכה בפרסים בתחרויות בין לאומיות בחו, מורשת

של מוזיקה קלאסית של טובי  הוק -אדהשנה הרכבי כל קונצרטים ייחודי המארח 

כל  -הספר הנגנים בארץ ופעילות ענפה במיוחד של אולפנות למוזיקה ומחול בבתי 

 .אלו זוכים למקום של כבוד בפעילות הפסטיבל ומושכים אליו קהלי יעד נוספים

ל הופכים את הקרן הקיימת לשותף מובן מאליו  "עשרות אלפי דונם של יערות קק

מובילים  , לפסטיבלהמיועדים במיוחד , ל"קקטיולים מודרכים על ידי אנשי . בפסטיבל

וחושפים את  ביישובים אתרי טבע ואתרים מיוחדים , את המבקרים בין חורשות

ולקשר המיוחד שבין  להיסטוריה , וטבעהמבקרים לסוגיות שונות של שמירת סביבה 

 .המתיישבים הראשונים באזור לנטיעת החורשות והיערות

בדגש על , מקודמיושיהיה גדול ועשיר  2015בימים אלו מתחילות ההכנות לפסטיבל 

היצע פעילויות  , הגדלת מספר הטיולים, שיוצריהם בני המועצהמופעי מוזיקה 

 .אתגריות לכל המשפחה ושיתופי פעולה אזוריים

 

                                                 

 נשק בסליק בעין השופט
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 פרדי נפתלי: צילום; נריסינהיונתן : כתב

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

חלון לחקלאות  –ויידורבדרך לאילת עוצרים בחצבה ולומדים להכיר את הערבה התיכונה במרכז 

מרכז המבקרים החדש והחדשני מציע חוויה אינטראקטיבית משפחתית להיכרות עם  . בערבה

 .האזורעם החי והצומח ועם תושבי , פלאי הטכנולוגיה של החקלאות המדברית

אבל הוא  , הוא מקום שראוי לנסוע אליו במיוחד ויידורמרכז 

או בדרך חזרה  לאילת בו בדרך לעצור בוודאי מקום שחובה 

מכביש הערבה  . הגישה פשוטה ונוחה. ממנה למרכז הארץ

' מ 30נוסעים . פונים מזרחה לכיוון מושב חצבה( 90כביש )

מגדל . ומיד פונים שמאלה לרחבת החניה של המרכז

השבשבת החדש והקיר הצבעוני של מבנה המרכז הם  

 .  סימנים שאין לטעות בהם

פ  "תחנת המו -מרכז המבקרים הוא החזית של תחנת יאיר 

 .של הערבה התיכונה( מחקר ופיתוח)

סיור מודרך מתקיים  . 17:00בשבת וחג עד , 16:00-09:00המרכז פתוח מדי יום בין 
 .קבוצות חייבות בתיאום מראש. כל שעה עגולה
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  המשקים 460 .הייטק לענף התיכונה בערבה החקלאות את הפכה יאיר פ"מו תחנת

  הירקות מיצוא אחוזים 60-מ ליותר אחראים התיכונה הערבה יישובי שבעת של

 .(אדמה ותפוחי גזר כולל לא) ישראל של הטריים

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 גידול אבטיח בהדליה

  

הערבה  הודות לשימוש באויבים טבעיים . עגבניותטון  30-כאן יותר ממניב חממות דונם 

שהימצאותו ביבולים חקלאיים פוסלת  , (זבוב הפירות הים תיכוני) ת"פזינקייה מהמזיק 

בחצר . האלה מוצגים למבקרים בצורה חווייתית ויצירתית" פלאות"ה. מיצואאותם 

  -מקומיים וגם עץ שיטה שנטעו התורמים צמחי בר המקבלת את פני המבקרים צומחים 

שכאיש עסקים  , ויידורעיניו של ארווין . ל באוסטרליה"ידידיה של קק, ויידורארווין ולוטי 

   .המקוםדמעו מאושר כאשר ראה את , מצליח אינו מתרגש בקלות

 .  אולם חווייתי וחממות, סרט: הביקור במקום מתחלק לשלוש תחנות
 

 הסרט

-הביקור במקום נפתח בסרט תלת

דקות את   7המעניק במשך , ממד

הרקע הדרוש להיכרות ראשונית עם  

עם הגיאולוגיה  , הערבה התיכונה

עם האקלים המדברי השורר  , והעבר

.  באזור ועם היישובים הקיימים בו

ממשיכים    –הזה מצוידים במידע 

 .  לשלב הבא
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חופשי וכל  האולם החווייתי מתוכנן וערוך כך שהמטיילים משוטטים במרחביו באופן 

מוצג באופן  הכול . אותו במיוחדהמעניינים מבקר יכול להתעכב על הנושאים 

החול הוא אמצעי  שולחן : להלן כמה דוגמאות. בהיר וחווייתי, אינטראקטיבי מושלם

שולחן חול מציג את היווצרות הערבה באמצעות  . ויידורשקיים בישראל רק במרכז 

,  של החולהמתאר המשנה את הצבעים ואת קווי הגובה על פי תווי , מקרן ממוחשב

להוריד גשם  , באמצעות התוכנה תוכלו לבנות עמקים. שהמבקרים בונים בעצמם

 .  ולבצע עוד פעלולים מרתקים

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 "דלתות"ארבע ה

נפתחות מכניסות את המבקרים לארבעה  " דלתות"

איש   –את יושביהם " פוגשים"שם , בתים בערבה

אמנית  , תיירות שפיתח ענף של תיירות מדברית

  הזנבניםחוקר טבע העוקב אחר , שהתאהבה במדבר

כולם  . האישייםומאזינים לסיפוריהם , חקלאי –וכמובן 

 .  לערבה התיכונהמדביקים את השומעים באהבתם 

,  בעמדות אחרות תוכלו להבין כיצד מפיקים מים בערבה

בהפריית גידולים   הבומבוס דבורותעל תפקידן של 

חקלאיים וכיצד מעקרים זכרים של זבוב הפירות  

נקייה מן  , בצד הישראלי והירדני, ושומרים על הערבה

,  תוכלו לגשת לערוגות הירקות. המזיק הקשה הזה

,  לאקווריום המציג את דגי הנוי שמגדלים בערבה ליצוא

לצומח ולחי ולעוד כהנה וכהנה פינות מעניינות  

 .  לכם להכיר את הערבה בדרך מהנהשיאפשרו 
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 החממה

שבה מתרשמים המבקרים  , החלק השלישי של מרכז המבקרים הוא חממה ממוזגת

תוכלו לראות  . משפע זני הירקות והפרחים שמפתחים בתחנת יאיר ומגדלים בערבה

,  בעמוד שממנו משתלשלים שפע של צמחי תבלין, חצילים בצבע ובצורה של בננה

ובעוד  , למזיקים ולמחלותפחות ולכן רגישים הרבה , באווירבתותי שדה שצומחים 

 .  שעדיין לא הגיעו לדוכני הירקותובצבע שפע של זנים מפתיעים בצורה 

 ...עכשיו אפשר להמשיך לאילת

  

  . 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 ויידורמנהל מרכז  – נרסינהיונתן 

                   , חלון לחקלאות בערבה – ויידורמרכז 

 .86825ערבה . נ.יאיר דתחנת 

,  052-8666114, 077-5681608: לפרטים והזמנות

visit@arava.co.il 

mailto:visit@arava.co.il
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 "ודבש חלב ימי פסטיבל" – יזרעאל עמק של המסורתית השבועות בחגיגת השתתפו אלפים

 .14-ה השנה זו שהתקיים

  השתתפו הכפר ומן העיר מן והמשתתפים העמק של וחקלאית תרבותית למסורת הפך הפסטיבל

 .ומופעים פעילויות של בשפע

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 מחול יזרעאלי

 בחינוך  הסעות ומחשוב , תלמידים מינהל, משאביםגיוס , ניהול אתר האינטרנט -מירי שטיינברג  : כתבה

 ישראל פרץ: צילם  ;עמק יזרעאל. א.מ  

מוקד הפסטיבל הוא טקס הבאת הביכורים המסורתי של חג  

בנהלל השתתפו  . השבועות שהתקיים בשדה יעקב ובנהלל

,  אלפים בטקס המרכזי וצפו ברונדו טרקטורים וסוסים

בביכורי התינוקות המסורתיים ובריקודי  , בתצוגה חקלאית

 .הילדים

 רונדו טרקטורים
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

  השנתית האקורדיונים לחגיגת נהרו הארץ רחבי מכל אלפים :הפסטיבל במהלך עוד
  השעות עד ושרו רקדו המשתתפים .בישראל האקורדיון נגני בכירי השתתפו שבה

  של בציבור שירה במופע לקיבוץ שנים 60 חגגו יפעת בקיבוץ .הלילה של הקטנות
  תיקון נערך וביפעת בנהלל .ובריקודים בשירה המשתתפים את שסחפה שרוף עינת

 לכל שירים חגיגת – "בחצר אצלנו" המופע והועלה ,החג של המסורתי השבועות ליל
  ילדי הופיעו ובמסגרתו ,העמק מרחבי וילדים הורים מאות סחף אשר ,המשפחה

  נחמיאס חני ,הילדים כוכבי לצד שירים וביצעו בשמשית "רעים" הספר בית מקהלת
  המחול להקת - המסורתי היזרעאלי המחול מופע התקיים יפעת בקיבוץ .מוסרי וטל
  השבוע סוף כל במהלך שרקדו הארץ מכל להקות 15 אירחה "יזרעאל אלון" העמק של

 .בנהלל הסיום ובמופע בהרקדה
 

 

 

בהשתתפות אמנים  " צומח דומם, חי"בתחנת הרכבת של כפר יהושע נפתחה תערוכת האמנות 

התערוכה הציגה נקודות מבט שונות על עולם  . שכנאי ונטע הבראוצרות התערוכה הן מיכל . בולטים

בתמרת נפתחה זו  . ונעה בין התייחסות אישית לקולקטיבית, הצומח שמהווה השראה לאמנים רבים

 .השנה השנייה תערוכת אמני העמק 

:  סיכם את הפסטיבל ואמר, בצראייל , האזוריתראש המועצה 

מרחיב את הלב לראות את האלפים שגדשו את העמק  "

על רקע נופי העמק  והמופעים והשתתפו בשפע הפעילויות 

הפסטיבל שלנו הפך למסורת תרבותית וחקלאית  . הנפלאים

 ".ואנו גאים בכך
 חגיגת האקורדיונים 

 

מסע  , זמרערבי , מופעים נוספיםבמהלך השבוע התקיימו 

באתרי התיירות  . ופעילויות לילדים" תקווהשל גלגלים "האופנים 

לקחו  שבהם , השבועותנערכו סיורים ופעילויות רבות לכבוד חג 

 .חלק אלפי מבקרים
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מאגדת את אתרי התיירות הפועלים  התיירות במועצה האזורית עמק הירדן מחלקת 

התיירות  ועסקי של  לפעילות משותפת לקידום תדמיתי , במרחב עמק הירדן וסובב כנרת

 :מטרות המחלקה.                      באזור

 :מטרות המחלקה 

 

 עמק הירדן. א.מ ק.ת.מ.וממנהל מחלקת תיירות , אביגדוריעילום : כתב וצילם

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

,  מיתוגי "עכנרת סובב  -חיזוק ויצירת תדמית חיובית לאזור עמק הירדן •

 .  השנהכאזור מוביל תיירות כל , ושיווק, פרסום, צ"יח

 .מהנה כל השנהחופשה  -כנרת וסובב הירדן עמק 

 .בין גורמי התיירות במרחבושיתוף פעולה יצירת חיבורים •

 (סדנאות, קורסים, מקצועיתהכשרה ) תיירניםשל וחיזוק העצמה •

הרשות לפיתוח  )אזוריים -עלחיזוק הקשר והחיבור בין האזור לגורמים •

 (.הפניםמשרד , החקלאות ופיתוח הכפרמשרד , משרד התיירות, הגליל

 .איגום משאבים לניצול יעיל ומקסום תועלת ברמה אזורית•

 :  אלועוסקת המחלקה בימים כמה מהנושאים שבהם להלן 

 "כנרתסובב הירדן ועמק  -הנאות ממזגים " -הוצאת חוברת תיירות 

מוזיאונים  , סיורים, אטרקציות, פעילויותבחוברת ניתן למצוא מגוון רב של 

מי שבוחר לנפוש בעמק  לכל מידע רב אשר יוכל לסייע תצפיות נוף וכן 

בחשיפת אתר   לתיירניםהחוברת מסייעת רבות גם . כנרתוסובב הירדן 

 .רבהתיירות שלהם בפני קהל 
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 :  להלן קישור. והסמרטפוניםניתן לצפות בחוברת גם באמצעות המחשב 

/index.html2013june-hanaot-v.co.il/memzgim-http://www.j . 

 

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

אסטרטגית לפיתוח תיירות חקלאית במועצה  תכנית מחלקת התיירות שותפה גם בבניית 

 :  התכניתמטרות . הירדןהאזורית עמק 

ידי זיהוי ואפיון הפוטנציאל התיירותי  על  תיירות חקלאיתבחינת הפוטנציאל של פיתוח •

 .ובמורשת החקלאית בעבר ובהווהבמאפייניו , הכפריהטמון במרחב 

 .אזוריתפעולה בקידום תיירות חקלאית לשיתוף זיהוי הפוטנציאל •

 ובעלי עניין פוטנציאליים במרחב לפיתוח תיירות חקלאית אזורית תיירנים" גיוס"יידוע ו•

"  סל"הכולל , הירדןתיירות חקלאית במועצה האזורית עמק לפיתוח אסטרטגית תכנית •

 של מיזמים ופעילויות בתחום התיירות החקלאית  
 

יוכל לשמש בידי המועצה האזורית עמק הירדן  עבודה זו תוצר 

מתן עדיפות  , לקבלת החלטות למהלכים עתידייםבסיס 

פנייה לגורמים שונים על מנת לגייס תקציבי המשך  , למיזמים

 .  ושיווק של מיזמים בתחום התיירות החקלאיתלתכנון והקמה 

תכנון  שידרוש תהליך יש להדגיש שעבודה זו הינה תחילתו של 

היתכנות כלכליות ותכנית שיווק  בדיקת , פרוגרמות: מפורט

שתיירות חקלאית הינה נישה  אם יימצא , זאתכל . ומיתוג

בידול וליצירת פוטנציאלית משמעותית לגיוון התמהיל התיירותי 

וייחודיות של תיירות המועצה על פני מרחבים אחרים בשוק  

 .תחרותי

 עמק הירדן -יריד החקלאות 

http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
http://www.j-v.co.il/memzgim-hanaot-june2013/index.html
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העוסקים בתיירות  ויישובים  תיירניםהתקיימו פגישות רבות עם התכנית במסגרת 

 .  אופרטיבייםוכן התקיים מפגש בהנחיה מקצועית להפקת תכנים , חקלאית

.  באזורחיזוק תיירות האופניים היא לוקחת חלק מחלקת התיירות שבה נוספת פעילות 

אופניים  המיועד לרוכבי , "כנרתצופה שביל "לבמסגרת פעילות זו נבנה אתר אינטרנט 

על  מידע  ניתן לקבל באתר  .www.sogtrail.com –" סובב כנרת"ברגל ולהולכי 

לסייע  שיוכלו רמות קושי ושירותים נוספים , שוניםעל מקטעים המלצות , השביל

למגוון  רבים של השביל עוברים בסמוך מקטעים . ולהולכי הרגללרוכבי האופניים 

בשביל זה  כך שהמשתמשים , (גידולי שדה ועוד, אבוקדו, בננות)חקלאיים גידולים 

מאפשר לרוכבים  השביל . באזור זהמהחקלאות המפותחת ולהתרשם יוכלו ליהנות 

וכן לרוכבים מקצועיים למצוא מקטע רכיבה המתאים  ילדים עם למשפחות , מתחילים

מ בשיתוף  "האתר הוקם על ידי החברה לפיתוח עמק הירדן בע. להם כפי יכולתם

 .מחלקת התיירות

 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

היריד  . הירדןבעמק  4-היתקיים יריד החקלאות  11.9.14בתאריך 

ויכלול דוכנים  , הירדןמוקדש להצגת הפעילות החקלאית הענפה בעמק 

 . רבים והפעלות לילדים

והכניסה  , צמחבצומת " מול כנרת"היריד יתקיים במרכז הבילוי והקניות 

 .אליו חופשית

מחלקת התיירות מזמינה את הציבור לבוא וליהנות משפע של אתרי  

סיורים  , סיורים חקלאיים -לחוות ולראות חקלאות , תיירות מובילים

בין השדות והמטעים הרבים  , ברגל ובאופניים, ברכבעצמאיים 

מגוון אתרי  לרשות המבקרים , כמו כן. ועודבכנרת דיג , הנמצאים באזור

 –" עמק וכנרת"מידע נוסף ניתן למצוא באתר התיירות . אירוח

www.ekinneret.co.il   . 

http://www.sogtrail.com/
http://www.ekinneret.co.il/
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 צפריר בצר: תרגום; משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהלת מרכז המידע, דיאנה קלמן: איתרה
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 חזרה

 לתוכן  

 העניינים

 קליפורניה מתכוונת להכנסה נוספת לחקלאי מתיירות חקלאית
 

-daily/California-enewsletter/packer-vegetable-http://www.thepacker.com/fruit

-season-in-always

Y&utm_medium=eNL&utm_ca7D7264356F5679.html?utm_source=265365441

&utm_term=&utm_content20140701mpaign=Packer+Daily_ 

 

 

 

מפרסמת  , (California Grown" )תוצרת קליפורניה"למכירת תוצרת טרייה תחת המותג בהמשך 

.  במטרה שיהווה מקור להכנסה נוספת ממכירות בחוות הגידולהזה מדינת קליפורניה את המותג 

חברות תשומות  , עדכנה את החקלאים, Karen Ross, מזכירת החקלאות במדינת קליפורניה

.  בארוחת צהריים בעיר פרסנו" קליפורניה תמיד בעונה"ומשווקים על אודות תחילת יישום התכנית 

שיתוף פעולה בין איגוד החקלאים והעמותה לתיירות של  היא פרי , התכנית שהחלה באפריל

 .למטרות רווחעמותה שאינה ,  Visit Californiaהנקראת , קליפורניה

אגוזי קשיו וגידולים אחרים נפגשו עם מזכירת  , דובדבנים, תפוחים, מגדלי ענבי מאכל 60-כ

בעיר  , באוניברסיטה של קליפורניה Visit Californiaהחקלאות בקליפורניה ועם מנהל העמותה 

 .פרסנו שבקליפורניה

http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-enewsletter/packer-daily/California-always-in-season-265365441.html?utm_source=5679F7264356D7Y&utm_medium=eNL&utm_campaign=Packer+Daily_20140701&utm_term=&utm_content
http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-enewsletter/packer-daily/California-always-in-season-265365441.html?utm_source=5679F7264356D7Y&utm_medium=eNL&utm_campaign=Packer+Daily_20140701&utm_term=&utm_content
http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-enewsletter/packer-daily/California-always-in-season-265365441.html?utm_source=5679F7264356D7Y&utm_medium=eNL&utm_campaign=Packer+Daily_20140701&utm_term=&utm_content
http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-enewsletter/packer-daily/California-always-in-season-265365441.html?utm_source=5679F7264356D7Y&utm_medium=eNL&utm_campaign=Packer+Daily_20140701&utm_term=&utm_content
http://www.thepacker.com/fruit-vegetable-enewsletter/packer-daily/California-always-in-season-265365441.html?utm_source=5679F7264356D7Y&utm_medium=eNL&utm_campaign=Packer+Daily_20140701&utm_term=&utm_content
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כשהללו  , סרטי וידאובצירוף   Food & Wineחודשים פורסמו כתבות בירחון  6במשך 

 .תרמו להעלאת המודעות של קובעי המדיניות לגבי התוצרת הטרייה

או עם  " California growers"עם הלוגו  selfieבפרסום אחד הוזמנו לקוחות להצטלם 

  לטוויטראו  לפייסבוקהועלו אלה ותמונות , בקליפורניההגדלה אחרת כל תוצרת טרייה 

 .לצד פרסום הלוגו

מיליארד  28.5 - 2012שהוצא על תיירות בשנת , דולרמיליארד  112מתוך סכום של 

 .ואפשר לראות את החקלאות כמעורבת יותר במאמצים לפרסום ולשיווק, הוקצה למזון

,  היציבים ביותר של הלקוחות הוא התעניינות בתוצרת המקומית שלהםהכיוונים אחד 

 .ומי מגדל אותהנוצרה איך היא 

שיהיה הסלבריטאי הבא של , "אור הזרקורים"יהיה להציב את המגדל בצעד עתידי 

הלקוחות מתעניינים ביוצר המזון ורוצים עמו  . בדיוק כמו היינן או השף, ייצור המזון

 .  ושיח שיג

דחפה   California Grown. הלקוחות מתעניינים גם בפסטיבלים ובירידים, כמו כן

,  למשל, להשתתפות ערה יותר של כל העוסקים בענף בששת החודשים האחרונים

 .הטרייההגדולות המוכרות את התוצרת בו -הכלבפרסום מסיבי בחנויות 

שותפות ומסעות פרסום עם איגוד המסעדות  נמצאים בתהליך של ייסוד , כמו כן

,  סוחרים 100-כשהגיעו ליותר מ, בקליפורניה ועם איגוד המשווקים בקליפורניה

 .   כמו איגוד מגדלי האבוקדו והתאחדות חקלאי קליפורניה, חקלאיםמשווקים וארגוני 
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 עירוב תיירות עם חקלאות עלול לגרום בעיות משפטיות

-with-agriculture-/melding3134735/16/04/2014http://www.idahostatesman.com/

/1749/1610/103/99tourism.html?sp=/ 
 
 

 

שמטרתו הגדלת ההכנסה לחקלאי במשק  , הוא תחום גדל והולך( תיירות חקלאית) אגרותוריזם

כיוון שהתיירות עוסקת בבעיות  , נושא זה יוצר בעיות  משפטיות, בד בבד. המשפחתי הקטן

 .בסדרים ובציפיות רבות של האנשים החיים באזורי הכפר, סטטוטוריות

שלא  $,  70,302משקים משפחתיים היו בעלי הכנסה שנתית ממוצעת של  2009בשנת 

בשעה שמהחקלאות של שטחים גדולים . מחקלאות$  6,860והכנסה נוספת של , מחקלאות

מרבית המשקים הקטנים והבינוניים אינם יכולים להתקיים  מחקלאות  , מתקבלים רווחים גבוהים

ומצבם הכלכלי הקשה מחייבם לחפש שימוש נוסף  , הללו זקוקים להכנסות נוספות במשק. בלבד

גרמה לעניין הגדל והולך של  "( אנין טעם"  )""foodie-הקמתה של תנועת ה, כמו כן. לקרקעותיהם

וזה יצר בסיס ושוק לתיירות   –של המזון שהם צורכים הייצור תושבי הערים באופן ובמקום 

ונוספו  , וגדלההתוצאה הייתה שתעשיית התיירות החקלאית התרחבה . הקשורה  לחקלאות

וקונצרטים למוזיקה  " מן השטח לשולחן"ארוחות : כמו, החקלאיותפעילויות שונות ומגוונות לחוות 

 .בשטח החווה
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תחילתם של שימושים נוספים וחדשים בחוות עוררה שאלות על אודות הסביבה  

 .שאלות שהפכו במהרה לסוגיות משפטיות, החקלאית הכפרית

חקיקה זו  . העבירה מדינת איידהו את החוק לקידום התיירות החקלאית 2013בשנת 

בתנאי שהוצב  , אפשרה לפטור את החקלאי מאחריות לפציעות שקרו מתיירות חקלאית

החקיקה גם קבעה כי השימוש בחווה לא ישפיע על שומות המס  . במקום שילוט מתאים

גם אם עיסוקו של בעל המשק בחקלאות הוא לשם הקטנת השומה של , החווהשל 

ויש אנשים העוסקים באופן חלקי , מסבארצות הברית חקלאים מקבלים הטבות )המסים 

 (.בחקלאות רק כדי ליהנות מהטבות מס אלה
 

 ?מה לגבי שאר החוקי החקלאות באיידהו

החוק הזה מונע הגשת תביעות  , ניקח לדוגמה את החוק המדבר על הזכות לעיבוד חקלאי

מה שמעניק הגנה לחקלאי כל עוד הוא עוסק בחקלאות . קטנוניות ומטרידות נגד החקלאים

 .ומגדיל את האינטרס שתיירות חקלאית תחשב כחקלאות

בית משפט בטנסי היה צריך להחליט אם קונצרט מוסיקה בהגדרתו קשור   2013-ב

הייתה מספקת כדי למנוע את ההטרדה הקשורה  " חקלאות"כאשר המלה , לחקלאות

 .בתביעה כנגד החקלאי

שיכול להוסיף גם פרנסה  )היא עסק משתנה ומתפתח קבע שחקלאות בית המשפט בטנסי 

בית  אולם . קביעה זו מנעה את התביעות המטרידות כנגד החקלאים(. מקונצרטים בחווה

אין לו דבר וחצי   –באמרו שקונצרט מוסיקה , ההחלטההמשפט העליון בטנסי הפך את 

 .יכול לחזור על עצמו במדינת איידהואם זה ברור ולא , דבר עם ייצור מוצרי חקלאות
 

http://www.flickr.com/photos/66927671@N00/949134691/
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כמו למשל חוקים  , מדינות אחרות החלו לחוקק חוקים המחפשים להקל על המגבלות

להגביל ולהכביד על משקים קטנים  היכולים , בריאותהקשורים במבנים או בדרישות 

 .בפעילותם

חוק הדורש מהממשלה המקומית להפגין   2013יניה העבירה בשנת 'וירג: לדוגמה

זאת לפני שמאשרים  , הבטיחות ורווחת הציבור, השפעה משמעותית על הבריאות

שימנע את , "חופש החווה"המחפשים את  יניה'בוורגיש אנשים , מאידך. תיירות חקלאית

 .הצורך להתקין תקנות בנושא בישול ביתי כחלק מתיירות חקלאית

חדשים ותקיפים ישפיעו על דעת הקהל או שהתיירות   אגרותוריזם-האם חוקים פרו

 ?  החקלאית תסבול מתגובה עוינת

 ?כפי שהיה במדינת אורגון, סועדים 150עבור " ארוחה מהשטח"כוללת " חקלאות"האם 

החלטה כזו  . והמדינה תצטרך להחליט, בקרובהנושאים הללו יופיעו במדינת איידהו 

להגן על  תמשיך , ומצד שני, שתספק מצד אחד הזדמנויות חדשות עבור משקים קטנים

את השינויים בדרך שבה אנשים רוצים להיות קשורים לאדמה תשקף גם אך , הציבור

 .  חקלאית

ההתחממות בדיונים המשפטיים בנושא במדינות אחרות מראה שאיזון בין האינטרסים  

 .השונים הולך להיות משימה קשה
 

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.agri.state.id.us/Categories/Marketing/Images/StickerOrganic.jpg&imgrefurl=http://www.agri.state.id.us/Categories/Marketing/domesticmarketing.php&docid=sRLf4UP9XA5wAM&tbnid=oiDIv53A-KEO_M:&w=420&h=323&ei=6zPrU8nJN-am0QXHhYH4Dg&ved=undefined&iact=c

