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"  תיירון לתיירון"מ
6שי דותןאירועים ופעילויות בתיירות הכפרית-

10המערכתמידע על אירועים ואטרקציות במרחב הכפרי

11איתן חברוניתיירות אופנים כמשאב כלכלי

17ליסקמירי ממשבר להזדמנות–שוק איכרים 

19רוריוסי תיירות בעמק חפר

23ברכה גליין מרימונים–יקב גרנדה 

25גרינשטייןענבר גן עדן לקרניבורים בברור חיל–מידס 

27ד איתן מימוני"עוOver booking)(פיצוי עקב רישום יתר : מבית המשפט

30אביגיל הלרהכרות עם הגנים הבוטניים והפעם נאות קדומים

32ברכה גלקישורים לנעשה בעולם

תוכן העניינים
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חזרה
לתוכן  

העניינים

; מ"שה, מנהלת תחום כלכלת הייצור,ברכה גל

;           הרשות לתכנון, מנהלת תחום תמיכות והתקשרויות, ניבה גרינברג

;  האגף למחקר כלכלה ואסטרטגיה, מרכזת בכירה פרסומים, ק'זזעליזה 

מ  "שה, ר מטה בקר לחלב"ממ, ר טל שקולניק"ד

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, מידע על אירועים, נשמח לקבל כתבות

shadot@moag.gov.il: את החומר יש להעביר לשי דותן
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"תיירון"של ה33-ושוב אתכם בגיליון ה
ליציאהבדרךואנוהאחרוןגםהיההשלישישהסגרתקווהואנובפתחוהאביבמתקרבהפסחחג

בתקופת.השלישיהסגרהסרתעםפריחהרואיםאנוהפניםבתיירות.בתיירותהקשהמהמשבר
השמיםפתיחתעםשגםהיאוהתקווההישראליהכפריהמרחבאתמחדשמגליםאנשיםהקורונה

שקוריםמהדבריםמקצתלקריאתכם.להציעהכפרילמרחבשישבאטרקציותולהתארחלבקרימשיכו
.הכפריבמרחבבתיירות

חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

20

יועץ תיירות אופניים  , איתן חברוני
ולינה כפרית כותב על תיירות  

אופניים כמשאב כלכלי עם  
פוטנציאל גדול שעדיין רובו לא  

.ממומש

הם שווקי  " נפלאות הקורונה"מ
מתוך  , האיכרים והשיווק הישיר

המשבר צמחה הזדמנות  
לחקלאים הקטנים לשיווק  

כותבת על כך מירי  . התוצרת
.ליסק

,  המועצה האזורית עמק חפר
באמצעות החברה הכלכלית עמק 

פועלת בשנה האחרונה  , חפר
לשים את עמק על מפת התיירות  

כמוקד של תיירות כפרית  
רכז  , רוריוסי . וחקלאית בלב הארץ

התיירות כותב מה יש לעמק חפר  
.להציע
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חזרה
לתוכן  

העניינים

:הקבועיםובמדורים
).Over booking(על פיצוי עקב רישום יתר מימוני כתב הפעם ד "עו

.הפעם על נאות קדומים, בישראלהבוטנים במדור של אביגיל הלר על הגנים 
על אסטרטגיות של תמיכה בהתאוששות  0ECDמיפן על התיירות הכפרית ושל ה : בקישוריםאנו מסיימים כבכל גיליון 

.בת קיימא של התיירות לאחר משבר הקורונה

2021מרץ –33' מסתיירון

.קריאה מהנה

ברכה גל מספרת על ההתרשמות שלה מביקור  
.ביקב גרנדה המייצר יין מרימונים ומארח ביקב

ענבר  , נמשיך באוכל, ואם כבר ביין עסקנו
מסעדת בשר בברור  -הדרימה למידס גרינשטיין

וכותבת לנו על הסיפור המעניין של הקמת  , חיל
.המסעדה

הקוראות והקוראים  אנו מאחלים לכל 
חג פסח שמח

פסח של בריאות  
.  פסח של חידוש הפעילות בתיירות המרחב הכפרי
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אירועים ופעילויות בתיירות הכפרית

חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

המשכנו בפעילות במגבלות  , אך עם זאת, ובכלל זה לתיירות הכפרית, קשה לתיירותחווינו בשנה האחרונה תקופה 
.הסגרים והקפסולות, הקורונה
הוא שמע את דבריהם . ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר עם פורום מנהלי עמותות מחלקות תיירות"מנכנפגש בחודש 

ר רותי "בפברואר התכנס הפורום למפגש המשך עם ד. שלו בתחום התיירות ופיתוח הכפר' האני מאמין'והשמיע את 
במטרה להתמקד בנושאי התכנון  , מנהל האגף לתכנון, ועם רענן אמויאל, מנהלת הרשות לתכנון, פרום אריכא

.והשפעתם על התיירות במרחב הכפרי

גושהאזוריתהמועצהידיעלשנערך,מרשיםבטקסבדצמברחנך,שוסטראלון,הכפרופיתוחהחקלאותשר
בשיתוף(לפיתוחושותףהיההכפרופיתוחהחקלאותשמשרדאתר,עציוןבגושהבודדהאלוןסביבהגןאת,עציון

.עציוןבגושומשמעותימרכזיתיירותיעוגןמהווההאתר.)נוספיםוגופיםהתיירותמשרד

שי דותן: כתב וצילם
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

חבלהאזוריתהמועצהקיימהשלאורכו,החנוכהחגנחגגבדצמבר
החנוכהפסטיבלאת,מודיעיןחבלתיירותעמותתבאמצעות,מודיעין

,הפסטיבלשלההמונייםהאירועיםבמקוםכאשר,"קורונהבמתכונת"
במגווןהכפריבמרחבויחידניפרטניבאופןלטיילהמבקריםהוזמנו

,והייןהאוכלשביל,האומנותשביל,החוויהשביל:שבאזורהשבילים
.וטעמונטייתולפיאחדכל,הקניותושבילהחבלשביל,הפינוקשביל

.בהצלחהוהוכתראלפיםמשךהאירוע

יזמוכשחלקם,"קורונהמתכונת"לנערכוהבודדיםהתיירניםגם
שינווחלקם,ישירותומכירותפיקניקסלימכירתהעמותותבאמצעות

נעם,למשלכך."קורונהמתכונת"להאטרקציההפעלתמודלאת
אירחרגיליםשבימים,בניםמנירארטישוקומגדלותיקתיירן,יעקובא
וארוחהחקלאיסיורבשילובלהסבריםשהאזינו,מבקריםבמשקו

הסיוריםואתהאירוחאתהסב,מארטישוקמטעימיםעלהמבוססת
.פיקניקסלילמכירתבמשקו
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

מגבלתבתוםמיד,שבועשלבאיחורשנפתח,"אדוםדרום"בפסטיבלגם
משרדלהנחיותוהותאמוהפעילויותשונו,מהביתמטר1,000-ה

סיוריםנערכובפסטיבל.הכלליםעלוהקפדהשמירהתוך,הבריאות
צעדת.הפתוחבאוויראנשיםשלמוגבלמספרבהשתתפותופעילויות
וההשתתפותימיםחמישהפניעלנפרשה,למשל,המסורתיתהכלניות

ההיערכות.מסוימיםולשעהליוםמראשבהרשמהרקהתאפשרהבה
ודאיפגעהואףלמארגניםפשוטההייתהלאהפסטיבלשלהחדשה

.המגבלותכלעםהתקייםשהפסטיבלהיהחשובאך,היזמיםבפדיון

אתלארחנפתחהוהעירברהטגםהפסטיבלנחגגהשנה
פסטיבלזההיהברהטגם.הכלניותבעקבותשהגיעוהמטילים

,מראשובהרשמההסגולהתולפיקטנותבקבוצותהשנהשונה
.בעירהורגשהונוכחותםהגיעוהמבקריםהקושיכלעםאך
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

משרדלהנהלתהציגווצוותוהתיירותמשרדל"מנכ-הקורונה"שאחרייום"לנערךהתיירותמשרד
נעשההמוצרפיתוח."המדבריהמוצר"–מפתחשהמשרדהחדשהמוצראתהכפרופיתוחהחקלאות

לפיתוחתוכניתשהכינה,מבצעכגוף,המלחיםלהגנתהחברה–י"חלבשיתוףהתיירותמשרדי"ע
אשר,הארוךלטווחוהתוכניתהטווחקצרתהיישוםתוכניתהוצגוזובהזדמנות.המשרדעבורהמותג
המוצר"שלהמלאההתיירותיתמהתכניתהנגזרת,כוללתאחתמרחביתראייהמתוך,זולצדזויקודמו

עםמלאבאופןפעולהישתףהמשרדכיהבטיחהכפרופיתוחהחקלאותמשרדל"מנכ.השלם"המדברי
.זותוכניתשלקידומהלמעןבדברהנוגעים
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

.החקלאות ופיתוח הכפרבאחריות משרד אינם המוזכרים באתרים שלעיל התוכן והאירועים 

מידע על אירועים ואטרקציות
במרחב הכפרי

• go.galil.gov.il 

• www.gonegev.co.il

• www.touryoav.org.il

• http://tour-yehuda.org.il

• www.goarava.co.il

• www. gobinyamin.org.il

• www.carmelim.org.il

• www.aravaway.co.il

- הרשות לפיתוח הגליל

- הרשות לפיתוח הנגב

- עמותת תיירות שפלת יהודה

- מטה יהודה

- ערבה תיכונה

- חבל בנימין

- כרמלים

- אילותחבל 

https://go.galil.gov.il/html5/sbs.taf?&did=2026&_id=9505&g=2026&calDate=2019-11-17
http://www.gonegev.co.il/
http://www.touryoav.org.il/
http://tour-yehuda.org.il/
http://www.goarava.co.il/
http://www.carmelim.org.il/
http://www.gobinyamin.org.il/
http://www.carmelim.org.il/
http://www.aravaway.co.il%D7%97%D7%91%D7%9C/
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חזרה
לתוכן  

העניינים

שמואל סעד ואיתן חברוני: צילום. יועץ תיירות אופנים ולינה כפרית, איתן חברוני: כתב

2021מרץ –33' מסתיירון

כללירקע
ברחבימשמעותיתבעלייהנמצאתהאופנייםתיירות
העשוריםבשני.בישראלגםקיימתכזוומגמה,העולם

ובדרוםבוושינגטוןרוכביםבמשלחותהשתתפתיהאחרונים
.ובאירופהב"בארה,בקנדהאופנייםובכנסי,אפריקה
השראהמעורריהיוהללולאומיים-הביןוהמפגשיםהכנסים

אופנייםותיירותתשתיותלפתחושאיפהתקוותביונטעו
.בישראל

במהלךאופנייםרוכביאלפימגיעיםיהודהמטהלאזור
מותיריםאינםבאזורהרביםשהרוכביםמתברראך,השנה

בקרברנדומליתמבדיקהשעולהכפי,כלכליחותםכל
אינו,כןאם,והעסקיהכלכליהפוטנציאל.במרחבהתיירנים

פנתה2019שנתבסוף.ונבדקנבחןטרםואףמנוצל
שלהתיירותלחממתיהודהמטהשלהתיירותמחלקת

ייעוץשעותלמימוןאישורלקבלבבקשההתיירותמשרד
סיועביקשההרשות.יהודהבמטההאופנייםתיירותבנושא

המצבמיפויתוך,לאופנייםתיירותיתאבתכניתבכתיבת
הקצתההתיירותחממת.עתידיפיתוחעלובדגשהקיים

.התוכניתלהכיןנבחרתיואניייעוץשעות50זהלפרויקט

משאב כלכלי  -תיירות אופניים 
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

הגדרות-אופנייםתיירות
טיוללשם,מוצאוארץאומגוריולמקוםמחוץאלשיוצאאדם:אופנייםתייר
.תחבורהככליבאופנייםומשתמש,חופשהלצורךאחדותשעותרכוב

החוויהבמהלךחלקיאומלאבאופןבאופנייםשימוש:אופנייםתיירות
.התיירותית

וגיוסרווחלמטרותשנעשהאופנייםבאירוענוכחותכוללתאופנייםתיירות
.)תחרותי-לא/תחרותי(כספים
אףמוגדרות)יוממות(ללימודיםאולעבודה,לקניותמקומיותאופנייםנסיעות

.אופנייםכתיירותהן
כפרייםבאזוריםכשעסקים,מבטיחהכלכליתהשפעההאופנייםלתיירות
סקטור.במקוםהמבקריםהאופנייםמתיירימשמעותיתתועלתמפיקים

תיירימהכנסותביותרהרבההתועלתאתמפיקהכפריוהאירוחהלינה
.אופניים

כך,הקיימתהתשתיתאתולשדרגמקומייעדלקהללכווןיש,וראשונהבראש
יעדקהלעלבדגש,המקומייםהרוכביםלשללואטרקטיביתראויהשתהיה

לינה,הסעדה,הדרכהלשירותיהזקוקים,מתחיליםורוכביםמשפחותשל
.משליםוציודאופנייםהשכרתוכן,ואירוח

משאב כלכלי  -תיירות אופניים 
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

האופנייםתיירותבענףהלינהתחום
ואחסוןחניהמתקניולכלולהרוכביםלצורכילהתאיםחייביםהלינהמקומות.רבהחשיבותישהלינהלנושא

המגיעיםהאופנייםלתיירימידעשירותילספקחייבהתיירותמשרד,הארגוניהמבנהמבחינת.לאופניים
,לכךבנוסף.מתאימיםלינהומקומותאופנייםטיוליעלמידעקבלתלאפשרישלתיירהמידעבלשכות.ל"מחו
.אופנייםטיולישללסוכנויותהמתענייניםאתלהפנותאלהלשכותעל

משאב כלכלי  -תיירות אופניים 
אזוריותמחלקות,התחבורהמשרדביןפעולהושיתוףתיאוםהואאופנייםותיירותתשתיותלקידוםהמפתח

אופנייםמועדוני,ואירוחתיירותעסקי,תיירותמחלקות,האופנייםאיגוד,אזוריותשיפוטסמכויות,רלוונטיות
.עצמםוהרוכבים

שלעקיףרווחבבדיקתהעוסקיםמחקריםאין,כןכמו.אופנייםתשתיותליזםישירכספירווחאיןבישראלכיום
ורקאךהמתקיימיםבישראלעסקיםשלקטןמספרישכילצייןחשוב.אופנייםבתיירותהמועסקיםעסקים
,ציודמכירתכמו,נוספיםלכיווניםלהתפתחהללוהעסקיםעל,רווחיבאופןמכךלהתקייםבכדי.אופנייםמרוכבי

.ועודחילוץ,שביליםשלתשתיותבניית,ותחרויותאירועיםהפקת,ביטוחים,מפות
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

יהודהבמטהאופנייםתשתיות
,  ל"דרכי יער של קק, בשטחים הפתוחים4X4שבילי : רכיבה המתאימים למשפחות ולרוכבים מתחיליםמסלולי 

.38מסלול האופניים המופרד לאורך כביש 
).ל"סינגלים ביערות קק(מסלולי רכיבה קיימים במטה יהודה ברמה בינונית ומעלה 

.מסלולי כביש הקיימים במרחב
).רוכבי שמשון(מועדון אופניים אזורי , חנויות וסוכנויות להשכרת אופניים

).ראשי שבילים בלתי רשמיים(בתי קפה ובתי הארחה , מסעדות, תחנות דלק

https://tour-yehuda.org.il/business/category/44/

הקורונהמשברהשפעת
חלופיכפתרון,ובפריפריהבעריםאופנייםושביליתשתיותולקדםלהעדיףאינטרסישהמשברלנוכח

עלהאיסורשלבתנאיםועומדתקיימא-בתהנההאופנייםתיירות.ומסכנתצפופהציבוריתלתחבורה
.התקהלות

בשימושעלייהישנההעולםברחבי.אופנייםנתיבייותרהציבורמנציגילדרושהתושביםשלהזמןזה
.ולחורףלקיץהתיירותעונתלהארכתהמפתחהםהריםאופני.ולפנאילספורט,ליוממותאופנייםוברכישות
הטבתהואהמוצעהפתרון,כןאם.ומסגרמבידוד,מחרדותנפשילשחרורראוימענהמהוויםהאופניים

רכיבותעידוד;לביתהקרוביםלשביליםהיציאהבאמצעותהציבורבריאותשיפור;אופנייםלשביליהגישה
.המקומיתהקהילהעבורשביליםתשתיותשלבפרויקטיםהשקעה;תיירותייםליעדיםמודרכות

משאב כלכלי  -תיירות אופניים 

https://tour-yehuda.org.il/business/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%9C-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://tour-yehuda.org.il/business/category/44/
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

למטרותרוכביםמרביתם.ונוחיםרחביםעפרבשביליאובסינגליםלרכובמעדיפיםהסקרמשתתפימרב
בסופיבעיקרשמתקיימתפנאיכפעילותנתפסתהרכיבהפעילות.חברתיומפגשונופשטיול,גופניכושר

ורוב,שעות4-2ביןרכיבהכל,בחודשרכיבות8-4שביןבתדירות,השבועבסופירוכבים.ובחופשותהשבוע
.והסתיוהאביבשלבעונותהרכיבות
.מהביתנסיעהשעתעדשלבמרחקהנמצא,הרכיבהמסלוללתחילתלהגיעמעדיפים
שבילישלרבולמגווןלמצאי,אופנייםשבילילמפות,השביליםוהכוונתסימוןלמערכתרבהחשיבותמייחסים
.באינטרנטמידעובאמצעותהאזורשלהמוניטיןסמךעל,מסויםבאזורלרכובבוחרים.אופניים

מוטיליישוביםבסמיכותהנמצאיםיערודרכיסינגלמסלוליבמספרהמאופייןעדולםבפארקלרכובמעדיפים
.תיירות

.אופנייםלרוכבימשלימיםשירותיםושנחוציםיהודהבמטההתיירותאיכותאתלשפרשישמסכימים
.בתחביבשלהםהמשפחהבניאתלשלבורצוןנכונותישהרוכביםבקרב

2020אופנייםרוכביהעדפותסקרממצאי
קהלאפיוןולשם,והמטיילהרוכבשלוהרצונותהצרכיםאתיותרטובלהביןכדינועדהרוכביםהעדפותסקר

במטהרכיבהובקבוצותהאופנייםאיגודשלתפוצהלרשימותוהופץאינטרנטיהיההסקר.באזורהרוכבים
.הארץובכליהודה

בשניםבאזורשנעשודומיםלסקריםביחס,נרחבזמןבטווחשקרוהשינוייםאתלבחוןניתןזהסקרבאמצעות
.2012-ו2006

.76-14בגילאי,נשים)62(12%-וגברים)450(88%מתוכם,הארץמכלמשתתפים519השיבוהסקרעל
והכנסהשניםעשרמעלשלרכיבהותקולהם,הארץבמרכזהגרים,נשואיםגבריםהםהסקרמשתתפירוב

.במשקהממוצעתמההכנסההגבוהה

משאב כלכלי  -תיירות אופניים 
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

יהודהמטה -האופרטיביות שהוחלט ליישם במחלקת התיירות המשימות 

.כיצד לגלות יחסי אהדה וידידות לרוכבי האופניים-ניסוח דף הדרכה לעסקים מקומיים •
.באתר מטה יהודהל "הטמעת מסלולי האופניים של קק•
.הכנת מצגת מסכמת של התוכנית והצגת התוצרים לקובעי המדיניות•
,  הסעדה(תכנון מסלולים מומלצים למשפחות ולרוכבים עממיים בין היקבים והאטרקציות האחרות •

)'לינה וכדו, אומנים
.שילוב מסלולי האופניים והאטרקציות הקיימים ברשות על גבי מפת התיירות המצורפת•
.יהודהתרגום התוצרים לאנגלית והעלאתם לאתר מטה •

יועץ תיירות אופניים ולינה כפרית, חברוניאיתן 
Eitanh69@gmail.com, 050-6238266, 30מושב נחם 

משאב כלכלי  -תיירות אופניים 

https://tour-yehuda.org.il/business/category/44/
mailto:Eitanh69@gmail.com
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אישיתטיוליםיועצתשימשתי,הקורונהפרצהבטרם.עצמאיתעובדתאני.לשנייםואימאנשואה,ליסקמירישמי
,בלוגעורכתאני,בנוסף.שליההתמחותתחומישהם,וייןאוכלעלבדגש,נסיעהמסלולילמטייליםוהרכבתיל"לחו
:קליפורניהבצפוןחקלאיותבחוותביקור,למשלכמו,שליהנסיעהמחוויותחולקתאנישבו

https://www.wayswizard.com/post/my-first-trip-to-usa

חזרה
לתוכן  

העניינים

אלוני אבא, ליסקמירי : כתבה וצילמה

2021מרץ –33' מסתיירון

שהסגרכך.מ"ק6שלבמרחקנמצאביותרהקרובוהסופרמרקטצרכנייהאיןאבאאלונימתגוררתשאניביישוב
.אתגריםהרבהעמוהביאהראשון

.שתהיהככלקשה,סיטואציהבכלהטובאתלראותמשתדלתאני,נצחיתכאופטימית
,האלהמעמקחקלאיהיהמהםאחד.תוצרתםאתלמכורכדישוניםחקלאיםליישובאלינולהגיעהחלואט-אט

עבורולרכזהתנדבתיואני,הקוניםכמותגדלהיותרמאוחרבשלבאך,קטניםמשלוחיםכמהלבתיםחילקשבתחילה
.מהגלילעיזיםגבינותיצרןגםהגיעמכןלאחר.ההזמנותאת
השתנהלאוהמצבהקיץהגיעאבל.היהכלאויחלוףיעבורהכולהקיץשעד,אחריםרביםכמו,חשבתיכהעד

נאמרשלא,עומסנוצרמסויםבשלב.מאורגןולאספונטניבאופןוסוחריםחקלאיםלהגיעהמשיכוליישוב.הרבה
פרויקטריכוזאתעצמיעללקחתהחלטתיהנסיבותשמכורחכך.וסדרתכנוןללאליישובשהגיעוחקלאיםשל,בלגן

.'לדרךיצאתי'והנושאאתלמדתי.וניהולוהחקלאיםמכירות
.וכדומהתזכורות,חקלאילכלהגעהזמני,עדכוניםפרסמתיובה,לנושאייעודיתאפ-וואטסקבוצתפתחתי

כוח'גםהוספתישאליו,הארץרחבימכלמחקלאיםהמורכב,יזרעאלבעמקנודדחקלאיםלשוקחברתיהקיץבסוף
השעהמחציתולאחרלמזמיניםמחלקים,סחורהפורקים,המיועדלמקוםהייעודהבשעהמגיעיםהחקלאים.'מקומי

.ספונטניתלרכושגםניתןולעתים,מראשהזמנותפיעלמתבצעתהמכירה.הבאליישובוממשיכיםמתקפלים

https://www.wayswizard.com/post/my-first-trip-to-usa
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ליישובנומשלוחיםהמבצעת,דגיםלגידולחקלאיתחווהשלתוצרתהאתגםלמכירותצירפתי,הנודדלשוקבנוסף
;בערבחמישייוםמדימשלוחיואתמביא,אטליזבעלגםשהואלבשרבקרמגדל;לשבועייםאחתחמישיבימי

החקלאי;בשבועייםפעםמגיעאשר,)'וכומנגולד,בזיליקום,כרישה(מדהימיםעליםירקותהמוכר,מהגלבועחקלאי
.ארוכהעודוהרשימה;הגבינותיצרןגםוכך,שבועכלהיוםעדאצלנולמכורממשיךהראשוןבסגרבמכירהשהתחיל
החקלאים.להזמנותקישוריםועםהשבועיז"הלועםטבלהאפ-הוואטסבקבוצתמפרסמתאנישבועכלבתחילת

.מהתושביםשקיבלוההזמנותאתומחלקים,שנקבעלמקוםמראשעמםשתואםבמועדמגיעים
מתאימיםאישוריםיישאאשר,פעםבכלבלבדאחדחקלאיביישוב'לארח'שניתןכיוון,יותרמאתגרזהבסגרים

השנישבסגרספקואיןלמשנהואחדסגרביןיותרטובומתנהליםמתייעליםאנו.מראששהוגשוהזמנותרקויספק
.יותררבההייתהוההיענותיותרומאורגןמסודרהיההכול

סיפוקומביעיםמגיעיםהתושביםאתלראותנהניתאני.רבהובשמחהבהתנדבותכולוהפרויקטעל'מנצחת'אני
שמחהאני.החקלאיםעםמהמפגשוכמובןהמוצריםמרעננות,הטרייההסחורהמניחוחות,הססגונייםמהצבעים

,אושרמתמלאשליהלב,רבותהמתקבלותשההזמנותרואהכשאני.נשכריםויוצאיםמוכריםהחקלאיםאתלראות
.למישהוטובמשהולעשותשהצלחתילכךמודעתבהיותי

כיהיאותשובתי,מהרווחיםאחוזיםאועמלהשירותייעבורגובהלאאנילמהאומזהלייוצאמהנשאלתיאחתלא
.לעסקזהאתלהפוךמעוניינתאינני,כלליבאופן.שליהקהילהלחבריגםכמו,לחקלאיםולסייעלארגןנהניתאני

אינהוהמדינה,מושבתהואכרגעאםגם,עבודתיוזוהישבחרתיהמקצועזה,ל"לחואישיתטיוליםיועצתאני,כאמור
.באהבהזהאתעושהואנילאחרלעזוראפשרותליישכיום.כלשהיתמיכהאוכךעלכלשהופיצוילישמגיעסבורה

.אחריםממקומות,מוניםעשרות,בעתידתגיעשהפרנסה,מאמינהאני
אני,כןכמו.בכסףלקנותאפשרשאידבריםיש.סיפוקהרבהלינותןוזה,לאחריםטובלעשותנהניתאני,כרגע
.למסלולםיחזרושהחייםגםשבשגרהלדבריהפוךאלהבימיםשהוקםשהשוקמקווהממש
חזרהwayswizard@gmail.com,ליסקמירי

לתוכן  
העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון



.המועצהואתר רוריוסי : רכז תיירות עמק חפר צילום, רוריוסי : כתב 
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חזרה
לתוכן  

העניינים

הטומן בחובו  , חבל ארץ יפהפה-דקות מחיפה נמצאת מועצת עמק חפר 30-א ו"דקות מת40במרחק של 
.במרכז המדינה' אי ירוק'ממש . נופים ואתרי טבע נפלאים, אטרקציות, ארכיאולוגיה, חקלאות, מורשת, היסטוריה

שהוקמה  ועמק חפר היא המועצה הראשונה , 20-ההתיישבות היהודית בעמק חפר החלה בראשית המאה ה
.  בארץ

.תמך בן גוריון במדיניות ביטחונית המבוססת על ריכוז היישוב באזורים הניתנים להגנה, ט"בעקבות מאורעות תרפ
שהייתה הראשונה שזכתה לתכנון מוקדם ביוזמתו של , החלה ההתיישבות בעמק חפר, בהתאם לתפיסה זו

אדריכל ומתכנן הערים הראשי  , ובביצועו של ריכרד קאופמן, מנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות, רופיןארתור 
ועד מלחמת העצמאות שימשה המועצה האזורית עמק חפר כזרוע הביצועית של 40-המשנות  .של היישוב

.ביטחון והתיישבות, הן במאבק במנדט הבריטי והן בנושאי עלייה, התנועה הציונית

2021מרץ –33' מסתיירון

מקום שנותן מקום-מועצה אזורית עמק חפר 

פארק גשר הצבים

טבעערכי
הכורכרמצוק-ומרהיביםנדיריםחפרעמקברחביוהנוףהטבע
וכןוהצמחיםהפרחיםמגוון,בעולםייחודיתתופעההואהחופי

בעלימיני166-כנצפוהאחרונותבשנים(בעמקהחייםבעלי
י"עהוכרזהאזור,כןעליתר.מאודמיוחדים)חפרבעמקחיים
בתיקיימיםחפרבעמק.לציפוריםחשובכמקוםBirdLifeארגון
,אלכסנדרנחל:)בישראלהקיימיםמהמעטים(במיםגידול

.חוגלהועינותחפראגמון
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חזרה
לתוכן  

העניינים

בעמקהחקלאות
חלקהמהווה,חפרמעמקנפרדבלתיחלקתמידהייתההחקלאות
מהמלפפונים70%-מפחותלא.המדינהשל"המזוןאסם"במשמעותי

,אבוקדו,הדריםהםבמקוםנוספיםגידולים.חפרבעמקגדליםבמדינה
דגיםבריכות,לולים,רפתות,מחלבותגםוקיימות,ופרחיםירקות

.וכוורות
ולכן,ולסביבההחייםלאיכותחשובהשהחקלאותהיאהמועצהתפיסת

ישנן,לכךבהתאם.הכפריוהמרחבהחקלאותלשימורפועלתהיא
חקלאיתתוצרתמכירתכדוגמת,חקלאיתתיירותשליוזמותבעמק

חופשחוות,ליטוףחוות,חקלאייםסיורים,מהחקלאיישירותמקומית
.ועוד

:בישראלוהמיוחדיםהמגוונים,מהיפיםהםחפרבעמקהתיירותאתרי
הם-ומכמורתינאיבית,נעורים-חפרעמקשלהיםחופי:חופים

ומפרצוניםכורכרמצוקי,זהבשלחולותומציעיםבארץמהיפים
.ונקייםצלוליםומיםטבעשמורות,קסומים

.נחלשביל,איטליהפארק,הנחלצביפארק:אלכסנדרנחללאומיגן
.השרוןפארק

.אהרוןביתןשמורת
.והתיישבותמורשתאתרי

.ארכיאולוגיםאתרים
.עכשוויתלאמנותוגלריותמוזיאונים
.ועודבירהומבשלתיקבים,קולינריה

2021מרץ –33' מסתיירון

אגמון עמק חפר

מקום שנותן מקום-מועצה אזורית עמק חפר 
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חזרה
לתוכן  

העניינים

כאסטרטגיההכפריתהתיירותפיתוח
באמצעות,חפרעמקהאזוריתהמועצה-יונהוכפרחדרה,נתניהבין'ירוקאי'-המדינהבמרכזהנמצאתכרשות
עלחפרעמקהצבת,האחרונותבשנתייםפועלתהיאשליישומה,אסטרטגיתהחלטהקיבלה,חפרעמקכלכלית

Eco,-אקולוגיתתיירות,חקלאיתתיירות,ופנאינופש,כפריתתיירותכמוקדישראלשלהתיירותמפת tourism
.ועודאמנות,מורשתאתרי,ימיספורט
לחשיפתוהמורשתההיסטוריהלשיקוף,המועצהבתחומיהיישוביםולחוסןהכלכלהלחיזוקמשמשהתיירותמינוף

.העמקשלהטבעייםהנכסיםלשימורוכליבאזורהכפריהמרחבשלוהנופיםהערכים
ועלהחקלאותעל,הטבעעלשמירהתוך-חפרעמקשלולהתפתחותלצמיחהמסייעתהכפריתהתיירות"

כלכליצמיחהכמנועבעמקהכפריתהתיירותאתרואיםאנו".שאולגליתר"ד,המועצהראשתאומרת,"המורשת
בתקופת.לעסקיםהקורונהמגבלותשיוסרולאחר,מהרשיותרכמהלשגרהלשובלנושיסייעוככזה,משמעותי

זאת.השונותלמגבלותבהתאםכמובן,חפרבעמקוהאטרקציותהטבעאתריאתמבקריםאלפיגדשוהקורונה
הצלחנו,המבקריםבמספרהמתמדתהעלייהולפי,חדשיםלקהליםחפרעמקאתלהכירבשבילנוהזדמנותהייתה
."התיירותיבתחוםגם,הענייניםבמרכזחפרעמקאתלשים

2021מרץ –33' מסתיירון

פארק גשר הצביםבית הראשונים

מקום שנותן מקום-מועצה אזורית עמק חפר 
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חזרה
לתוכן  

העניינים

שיתוף הציבור
לצורך איזון נכון  , המשתף את הציבור והנהגות היישובים, התיירות נעשה בהובלת צוות היגוי שהוקם במועצהקידום 

.  בין הצרכים הכלכליים לאיכות החיים של התושבים בעמק
:נושא התיירות מקבל ביטוי משמעותי בתכנית המתאר הכוללנית של המועצה

אכסניות ומלונות, קמפינג-בפיתוח אתרי לינה כפרית 
כגון בית הראשונים, בשימור מבנים היסטוריים ביישובים ומחוצה להם

אגמון חפר, נחל אלכסנדר, כגון חופי הים, בפיתוח ושמירה על המבואות החשובים

2021מרץ –33' מסתיירון

https://www.hefer.org.il/_tayarut: אתר
https://m.facebook.com/tourismemekhefer: פייסבוק

מצפור ויקר במאגר משמר השרוןחוף נעורים

מקום שנותן מקום-מועצה אזורית עמק חפר 

https://www.hefer.org.il/_tayarut
https://m.facebook.com/tourismemekhefer
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מ"שה, מנהלת תחום כלכלת הייצור-ברכה גל : כתבה וצילמה

חזרה
לתוכן  

העניינים

,  82אברהם הוא בן .  ביקב הרימונים שלהם בגן הדרום-האחים עובדיה ואברהם קשי -פגשתי את בעלי יקב גרנדה 
משהו לנפש במקום לשבת  : "את התיירות סביב היקב הם עושים באהבה. שניהם מלאי חיוניות. 80ולעובדיה מלאו 

.  כך הם אומרים, "בקופת חולים

בהתחלה.כחקלאיםתהפוכותהרבהעברוואברהםעובדיה
גידלוהבאבשלב,פרדסניםמכןלאחר,ירקניםהיו

גידלוהדרךבראשית.הרימוניםאלהגיעוולבסוף,אפרסמונים
.ייןלעשותבניסיונותהתחילו2002ובשנת,רימוניםרק

אתלייצרבידיהםעלה-ופיתוחמחקרשלשניםארבעלאחר
וטעייהניסוישלרביםשלביםעברוהם,כמובן.הרימוניםיין

שהביאומיוחדיםשמריםלתהליךלייבאעליהםוהיה
בהתחלה.2007בשנתמכרוהראשוןהבקבוקאת.מאיטליה

וכיום,יבשחציגםהפיקוכךאחר,מתוקייןרקלייצרהצליחו
דומההייןייצורשתהליךמספריםהם.יבשייןגםברשותם

לתוצריםהמרכיביםביןהיחסיםאבל,מענביםייןלייצור
,אחדבקבוקלייצראפשרענביםשלאחדמקילוגרם:שונים
.בלבדייןליטררבעמפיקיםרימוניםשלדומהשמכמותבעוד

ברימוניםקשהההתססהתהליךגם,בכךדילאוכאילו
.הענביםלעומת

2021מרץ –33' מסתיירון

היין והפרסים, הרימונים

יין מרימונים בגן הדרום
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חזרה
לתוכן  

העניינים

ערוצייש,באתרהישירותהמכירותמלבד.במקוםמבקבקיםגםשאותם,בשנהבקבוקים20,000-כמייצריםביקב
אך',טעםטיב'המרכוליםלרשתגםהתוצרתסופקהבהתחלה.למעדניותואספקההאינטרנטדרךכמו,נוספיםמכירה

אינםהאחים.גדיבעיןכמותיירותלמרכזיגםמכרוהקורונהלפני.הרשתעבורמדיקטןמידהבקנהנחשביםהיום
.מרימוניםייןלשווקיודעותאינןאלהחנויות,שלטענתםכיוון,ייןלחנויותסחורהמספקים

ביקבמבקריםמרכזהקימוהם.מכירתועםלהתמודדהעתהגיעה,מושלםמוצרקבלתלאחר
עלוכמובןהרימוניםייןעל,הרימוניםעלהסברלדבריולהאזיןלמקוםלבואקבוצותוהזמינו
ולאבחוץלהישארמעדיפיםרביםשמבקריםגילואך,הביקורעלכסףגבוהדרךבתחילת.הצוות
דבר,המכירותעלרקברווחיהםולהתבססהכניסהדמיגבייתהפסקתעלהחליטולכן,לשלם

עלעובדיהשלהרצאהכוללתהקבוצותאירוחתכנית.שיווקיתמבחינהכנכוןשהתגלה
,הרימוניםזרעישמןעלוגםשברימוןהבריאותעל,המשקשלההיסטוריהעל,הרימונים

יזכוהם,מסורתיכשהקהל.פלאיותרפואיותבתכונותהניחן,סעדבקיבוץעבורםשמופק
,היינותמכלטעימותהמשתתפיםמקבליםההסבריםלאחר.דתבעניינילהארותגםמעובדיה

,ואהבהחוםהרבהלמבקריםונתנוליבםאתשפתחולאחר.יינותשלרכישהמתאפשרתוכמובן
.פנסיונריםבעיקר,מבוגריםאנשיםהםהמבקריםרוב.היקבממוצריבשמחהקוניםהמבקרים

נהניםאנו.הייןואתהסיפוראתלהעריךיודעיםאלה,אומריםהםמבוגריםעםלעבודכיףזה
.מרוסיהעוליםהםכשהאורחיםמאוד

בארוחהשנפתח,יבשחצירימוניםייןבקבוקוקניתימההסבריםשהשתכנעתילצייןחייבתאני
קיבלתיוכבר...רצינייםייןשתייניבהשאיןבמשפחהועוד,רבהכהבמהירותוחוסלמשפחתית

.כזהייןעודלהביאהזמנות

2021מרץ –33' מסתיירון

https://granada.co.il: אתר
https://www.facebook.com/Granadawinery: פייסבוק

יין מרימונים בגן הדרום

https://granada.co.il/
https://www.facebook.com/Granadawinery
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חזרה
לתוכן  

העניינים

המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין לאומי, ל"בימנהלת תחום סחר -גרינשטייןענבר : כתבה
נתן הדיסקליימר : צילום

2021מרץ –33' מסתיירון

למאותהשתלמויותכמרכזבעיקרחילברורקיבוץאתמכיריםהחקלאותמשרדותיקי
שלבמרחקהנמצאהמקוםנבחרבמקרהלא.אחרותוממדינותממצריםומומחיםחקלאים

ואתהשלוםאתבגאווהשייצג,הקיבוץ.עזהמרצועתמ"הק7מטווחבלבדספוריםמטרים
.נפץובלוניקסאמיםממטחי,סביבתוכלכמו,האחרונותבשניםסובל,הפעולהשיתוף

שלישירהמפגיעהונהרגהלטרורקורבן,גלקוביץדנה,הקיבוץבתנפלה2005ביולי
תפקידאזשמילא,שוסטראלוןהשרגםלהספדבלווייתה.בלבד22בתבהיותה,ר"פצמ

.לפוליןבמסעלכןקודםשניםכמהבדנהפגשאשר,הנגבשערמועצתראששל
.ואופטימיתכולםעלאהובה,חייםומלאתצעירהאישההייתהדנה

לפתוח-נתןשלישןחלוםלהגשיםופנו,ולהישברבייאושלשקועסירבו,ופרלהנתן,הוריה
.בקיבוץמסעדה

גן עדן לקרניבורים בקיבוץ ברור חיל

אהבהדנה.מיֶדס-דנהשלכלבתהכשםהמסעדהשלשמה
לנהלביכולתותמידוהאמינהמבשלשנתןהאוכלאתבמיוחד
ביותרהטובהכדרך,2007בינוארנפתחההמסעדה.מסעדה
המסעדה.ובמוזיקהבאוכלדנהשלחייהאתולחגוגלהנציח
,בהעבדודרכהובתחילת,מצומצםמשפחתיכעסקנפתחה

סבה.אוריין,ואחיה,שרון,דנהשלאחותהגם,ופרלהנתןמלבד
בתחילתבמסעדהחלקהואאףלקח,פרלהשלאביה,דנהשל

.דרכה
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

לאוכלאהבתואתמשםושאבבברזילגדלנתן,חילברורקיבוץחברירובכמו.ברזילאיתמסעדההיאמיֶדס
אפקטמניב,אפשריבלתישהואשיאמרושיש,הזההשילוב.בארגנטינהגדלה,לעומתו,פרלה.ולסמבה
שלהדגלמנת.המסעדהשלהכלכליהצדעלאמונהפרלה.חלקיומסכוםלגדולהשלםאתוהופךסינרגטי

אקזוטייםשמותעםאותנטיותמנותגםמוגשותבמקום.ומעולםמאזבוהתמחהשנתן,האסאדוהיאהמסעדה
:טעמיםבשניברזילאיתבירהגםבמסעדהייצרנתןבעבר.גלייהדהוקושייהוטפהואדה'פג,מוקקהכמו

.לדנההנצחהפינתישלמסעדהמחוץ.)כמוהוממש(ית'ינג'וגבלונדינית

המסעדהאתשרוקנו,הבלוניםובטרורבקסאמים,רים"בפצמדיהיהלאוכאילו
הכתבהלכתיבתנכון.המסעדהעלנוספתמכהוהנחיתההקורונההגיעה,ממבקרים

שלבמתכונתופועלת,ברציפותכמעטמרסחודשמאזסגורההמסעדה,)2021ינואר(
,ת"בחלעתהשוהיםהעובדיםכל.ולמקומייםלמטייליםבלבדשבועבסופיאוויטייק
למותר.הקיבוץבנימקסימיםתיכוניסטיםשנישלבסיועם,לבדעובדיםופרלהונתן
.לחלוטיןסגורההמסעדההסגריםבעתכילציין

קיבלו,למשל,איתןצוקמבצעבזמן.אופטימיותעלופרלהנתןשומריםהקשייםלמרות
,שגרהבעתות,בנוסף.בעוטףלחייליםאוכלמנותלחלקכדיבהןוהשתמשותרומות

הצורךחשיבותעלולדברדנהשלסיפורהאתלספר,בעולםלנסועלמטרהלושםנתן
מקוםלהיותתמשיךומיֶדס,יתגברוזהמשברעלשגםמאודמקווהאני.שלוםלהשיג

.אושרוהרבהשמחהמוזיקה,טובאוכלשל

/https://mides.co.il: אתר
https://www.facebook.com/MidesRestaurant: פייסבוק

054-6744198: להזמנות, 054-6744197נתן : טלפון

גן עדן לקרניבורים בקיבוץ ברור חיל

https://mides.co.il/
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.דורון-דורניאריההבכירהרשם'כבבפני,יפו-אביבבתלקטנותלתביעותהמשפטבבית
מ"בעתעופהקשרי'נ'ואחריזנפלד47620-09-19ק"ת

,התובעיםהזמינואשר,זקינטוסהיוונילאיימיםתשעהבתמשפחתיתקיץחופשתהואזהדיןפסקשלעניינו
Over"לאור.ולנכדיהםלילדיהם,להם,וסבתאסבתא booking")שוניםלמלונותהמשפחהפוצלה,)יתררישום.

ראויהחלופהייחשבשוניםלמלונותמשפחהפיצולאםבשאלהדנוהדיוןכשבמרכז,התביעההוגשהזומסיבה
.התיירותבתחום

חזרה
לתוכן  

העניינים

ד איתן מימוני"עו: כתב 

2021מרץ –33' מסתיירון

הרקע
לאחררקבוצעהההזמנה.אחתמורחבתמשפחהשהןמשפחותלשלושחופשההתובעיםהזמינו2019בשנת

התיירותמסוכנותהוזמנההחופשה.נפרדיםחדריםבשלושההמלוןבאותויחדלשהותלבקשהאישורשהתקבל
."תעופהקשרי"חברתידיעלבוצעההחופשהוהספקת,"טורסאמירים"חברת

לתובעיםהוצע.מלאהבתפוסהנמצאשהזמינוהמלוןכילהםנודעהטיסהלפנימיממהפחות,התובעיםלטענת
לאחר.אחרמלוןלהזמיןאוהעסקהאתלבטללהםהוצעלאאולם,שוניםמלונותלשלושההמשפחהאתלפצל

ולתורלנסותכדיהספקנציגיעםקשרליצורניסיוןוכל,המלונותביןרבמרחקקייםכילגלותנדהמו,ליעדשהגיעו
שהםתוך,הנפרדיםהמלוןבבתיהחופשהאתלהעבירהמשפחהנאלצהבפועל.בתוהועלו,לבעיהפתרוןאחר

.שוניםאוכלבחדריסועדים
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אובאחריותוהיהלאהתובעיםשקיבלווהמידע,למלונותהלקוחביןלתווךהואתפקידוכי,הספקטען,מנגד
כמהלתובעיםושהוצעו,המלוןי"עוהתבצעבותלויהיהלאהיתררישוםכיוטעןהוסיףהספק.בידיעתו
לבסוף.המרוחקיםהמלונותביןלהתניידלהםשיסייעלמשפחהורכבאחרחלופייעד,העסקהביטול:חלופות

.יחדהמשפחהשהתהשבומשותףמיםופארקרבלאמרחקהמלונותביןכיהספקטען

חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

והכרעהדיון
רישום"בגיןלוהמתאפשרת,שהגמישותבחשבוןלקחתהספקעלשלפיו,הדיןאתוהזכירפתחהמשפטבית
פעםולא,השינויאתלספוגנאלציםכורכםשבעל,מרוציםבלתיללקוחותפיצוייםבצורתמחירנושאת,"יתר

.כךבשלנפגעתהנאתם
להשיגלמאמץראיהכלנמצאהולא,פתרונותלמציאתמוטיבציהחוסרהפגיןהספקכימצאהמשפטבית

.בחופשהיחדלבלותתוכלשבואחרמלוןלמשפחה
בתפוסההמלוןהיותעללהגעתםבסמוךלאנשיםלהודיעהאפשרותעצםכיוצייןהמשפטביתהוסיףעוד

אחריותבחוסראלובאנשיםלנהוגשניתןמשמעותהאין-מראשרבזמןחופשתםאתשהזמינואף,מלאה
לכלאשרחלופה;העסקהלתכליתביותרהולמתחלופהבמציאתמותניתיתרברישוםההכרה.ובעורמה

הבאההחלופהעל,כזוחלופהאיןאם.המקוריתההזמנהשלהתכליתאתותספקהרמהבאותהתהיההפחות
מצופההתיירותיבמרחבומנוסהמיומןמספק,ועודזאת.סבירבייקורכרוךהדבראםגם,יותרטובהלהיות

.הקיץבחודשיבייחוד,ראויותחלופותומתןיתררישוםשללאפשרותראויהבצורהשייערך
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מסתכמתאינהמשפחתיתחופשה,"העסקהתכלית"לבקשרשכן,ראויותאינן"טלאיעלטלאי"שלחלופות
העמוסיםהיומיוםומחייממתחיםולהפוגהלהנאהמקוםלהוותעליה-היאכןכשמההחופשה;וארוחהבלינה

שעותהמשפחהידיעל)מוצעהיהלו(החופשהביטול,כןכמו.משמעותייםאירועיםולציוןלחגיגהמקוםאו
.בנסיבותשנוצרלאילוץ"הסכמה"בכךלראותאיןולכן,בכךמהשלדבראינו,הטיסהלפני

חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

הספקעלמוטלתשבגינובאופן,המקוריתההזמנהשלמזופחתההחלופית"החבילה"שלרמתהכי,נקבע
בתכליתהפגיעה-הגורמיםמכלולשיקולתוךנקבעכפיצוילתובעיםנפסקאשרהסכום.נזיקיתאחריות
חומריתשהתקבלממהלהתעלםמבליוזאת,"במשפטולאעושר"עשייתומניעתהנפשעוגמת,העסקה

.)ב"וכיואוכל,לינה,טיסות(חלקיבאופןומומש

סיכום
אתיפצוולכן,התובעיםנקלעושאליו"היתררישום"למצבהולמתחלופהלמציאתבחובתועמדלאהספק

.משפטהוצאותכולל9,200₪שלבסךהתובעים
.הצדדיםבהיעדר,11.3.2020,פ"תשבאדרו"ט:ביוםניתן

משרד עורכי דין' טבק ושות, איתן מימוני
03-5629911: טלפון
-03:פקס 5625353 
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חזרה
לתוכן  

העניינים

ראש תחום גנים בוטניים ואילנות-אביגיל הלר : כתבה וצילמה

2021מרץ –33' מסתיירון

סגריםהקורונהמגפתשלבעטיהחווינוהאחרונהבשנה
לחשיבותהמודעותעלתהשבעקבותיהם,ובידודים

גנים11בישראל.בהםולשהייההפתוחיםהשטחים
ובסמוךהעריםבתוךהנמצאים,ומרהיביםמוכריםבוטניים

המתגורריםלתושביםמפלטלהוותהעשויים,להן
.בקרבתם

,קדומיםבנאותהבוטניהגןהואאלהבוטנייםמגניםאחד
זהגן.קדומיםנאותמשמורתכחלק2011בשנתהוקםאשר

,ולודרמלה,שוהם,עיליתמודיעין,למודיעיןבסמוךנמצא
הגן.צמחיםמיני950-כומכילדונם40פניעלמשתרעהוא

וייחודו,ישראליים-הארץוהתרבותהברצמחיאתמציג
.למורשתהבוטניקהשביןבחיבורמתבטא

הללוהגינותבין.ומרתקתמיוחדתבדרךמסויםנושאהמציגות,וגינותבריכותמגווןביןחווייתימסעעוברבגןהמבקר
אבותגינת";העתיקיםלזניםביותרהקרובים,ישראלארץשל)בלאדי(המסורתייםהפריעצישלבוסתןלמצואניתן
ירקותאתהמציגה,"הברוירקותהתרבותירקותגינת";התרבותיתהחיטהשלהתפתחותהסיפוראתהמציגה,"הדגן

;ורפואהתבליןצמחיגינת;צבעיםלהפיקנהגושמהםלצמחיםנתוודעשבה,צבעצמחיגינת;הבראבותמולהגינה
המרוותוגינת;לחיםגידולבבתישגדליםצמחיםהמציגהחורףבריכת;גדיעיןבאזורשמקורםבושםצמחיחממת

.)מוריה(המרווהצמחפיעלצוירההמנורהכיהסובריםשישכיוון,מנורהבצורתשתוכננה
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לתוכן  
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גן מעגל העיתים

הבנוי"העתיםמעגלגן"מגםליהנותהמבקריוכל,לכךבנוסף
,לעונהבהתאםשונותפריחותמופיעותובו,השנהחודשיכמעגל

חגובזמן,החצבבפרחייפגושהקיץבסוףבגןשהמסיירכך
ישראלארץשלהברצומח.הנרקיסיםשלריחםלוינעםהחנוכה

לצמחיםייחודיתחלקהגםישנה.השונותהגינותביןמחבר
השמורה.בבריכההגדליםמיםצמחיגםהכוללת,הכחדהבסכנת

גםותורמתלמבקריםומעניינתייחודיתחוויהמעניקהכולה
שהיוכפיישראלארץשלוהחקלאותהטבע,הצמחייהעלללמידה

מתקניגםכוללהבוטניהגןמסלול.והמשנהך"התנבתקופת
עתיקיםומבניםקמחטחנת,בדבית,גתכגון,קדומיםחקלאות
.במקוםנמצאווחלקםשוחזרושחלקם,נוספים

בין מודיעין למחלף בן שמן, 443הגן נמצא ליד כביש : אופן ההגעה לגן
Waze  :נאות קדומים

.א למודיעין"של חברת קווים מת111קו : ציבוריתתחבורה 
.סגור בשבתות וחגים, בימי השבוע: שעות ביקור

ניתן לקיים סיור עצמאי בשטח עם מפה  . הכניסה לגן בתשלום
).בהתאם לתו הסגול(לתאם סיורים וסדנאות או 

https://www.n-k.org.il: אתר
info@n-k.org.il:  אלקטרונידואר 

https://www.n-k.org.il/
mailto:info@n-k.org.il


ברכה גל: תרגמה; משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהלת מרכז המידע, דיאנה קלמן: איתרו
המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין לאומי, )EU, OECD(מנהלת תחום , דקלה דבי נאור
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חזרה
לתוכן  

העניינים 2021מרץ –33' מסתיירון

:הפעם קישור לשני אתרים מעניינים

המשבר מספק הזדמנות  , על התיירותCOVID-19למרות ההשפעות השליליות המשמעותיות של 
מקרי בוחן על אסטרטגיות של תמיכה  9ח מציג "הדו. לחשוב מחדש על התיירות בעתיד

.של התיירותקימאבהתאוששות בת 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/managing-tourism-
development-for-sustainable-and-inclusive-recovery_b062f603-
en?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Access%20Paper&utm
_campaign=CFE%20News%20January%202021&utm_term=cfe

.  התיירות הכפרית ביפן מתמקדת במבקרים המעוניינים לחוות את אורח החיים ביפן הכפרית
אותו נמצא למצוא עדיין  , היא מספקת להם הזדמנות לחוות את אורח החיים המסורתי

באזורים הכפריים
https://www.maff.go.jp/e/policies/rural_dev/index.html

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/managing-tourism-development-for-sustainable-and-inclusive-recovery_b062f603-en?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Access%20Paper&utm_campaign=CFE%20News%20January%202021&utm_term=cfe
https://www.maff.go.jp/e/policies/rural_dev/index.html
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