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1234שעה

מושב הקתדרה ללימודי תולדות הקק"ל מושב חגיגי- 120 שנים למטולה20:00-22:00
ומפעליה באוניברסיטת בר אילן

 אולם המופעים של מטולה

התכנסות     מבואה אודיטוריום זרנגין9:00-8:30
שיקום תפעול מושב א׳10:30-9:00

אדמות החולה
2103 

מושב המכללה 
האקדמית כנרת

2103 

משאבי טבע 
בגליל ובגולן

2103 

הפסקה10:45-10:30

שמירת טבע מושב ב'12:15-10:45
בגליל

2103 

מקורות המים 
בגליל  

2104 

חקלאות  מים 
בישראל: נקודות 

מבט מבעלי עניין 
מרובים

 אודיטוריום זרנגין

בין גיאוגרפיה 
לכלכלה- ניצול 

משאבים טבעיים

2105 

הפסקה12:30-12:15

פיתוח מושב ג'14:00-12:30
ומודרניזציה 

בגליל בשלהי 
התקופה 

העות'מאנית
2104 

מה נלמד מבית 
ספר גלילי אחד 

 2103 

חידושים בחקר 
הארכיאולוגיה 

בגליל
2105 

תצוגת פוסטרים – מחקרים של בוגרי המכללה האקדמית תל-חי14:30-14:00
 מבואה, אודיטוריום זרנגין

הפסקה15:00-14:30

מליאת הכנס16:00-15:00
 אודיטוריום זרנגין

מושב סטודנטים מושב ד'18:00-16:30
לימודי הגליל 

2104 

חדשנות פדגוגית 
בבתי ספר בגליל 

2103 

מעברות - בשיתוף 
מכון לוי אשכול 
לפיתוח קהילות 

2105 

הגליל במלחמת מושב ה'19:30-18:15
העולם הראשונה

2105 

היבטים רגשיים 
וחברתיים ביחסי 

יהודים-ערבים 
בגליל: תפיסות 
של סטודנטים 

ותלמידי בתי ספר

2103 

בין האישי 
והקולקטיבי 

בכתיבה הגלילית

2104 

מפגש חגיגי - השקת ספר מחקרי הגליל החדש והענקת פרס יהבי שגיב21:30-19:45
2103 

מורשת יסוד מושב  ו'10:30-9:00
המעלה 

2103 

מודלים של 
עירוניות בגליל 

2105 

ביוטכנולוגיה של 
צמחים
2104 

גבולות 
מטושטשים 
בהקשריהם 

הגליליים
 אודיטוריום זרנגין

הפסקה10:45-10:30

התיישבות מושב ז'12:15-10:45
וביטחון - היבטים 

היסטוריים 

2104 

בין מסורת 
נוצרית לחידוש 

ומודרניזם
2105 

בעלי חיים בשירות 
האדם
2204 

חידושים 
בארכאולוגיה 
בגליל ובגולן: 

מושב לזכרו של מייק 
לבנה

2103 

הפסקה12:30-12:15

עומדות בשורה מושב ח'14:00-12:30
ראשונה

2104 

צורות התיישבות 
חדשות בישראל 

לקידום הפריפריה 

2105 

חיות בר בעמק 
החולה
2103 

ועידת אצבע 
הגליל השניה

 אודיטוריום זרנגין

הפסקה14:30-14:00

מחקרי פטריות מושב ט'16:00-14:30
בגליל

2103 

ועידת אצבע 
הגליל השניה

2105 ,2104 ,2103 

יום ג׳ 
12.4

יום ד׳ 
13.4

יום ה׳
14.4
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הכנס ה-18: מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו 

המכללה האקדמית תל-חי, קמפוס לוואן )מזרח(

יום רביעי ה-13 באפריל

יום חמישי ה-14 באפריל

ה'-ו' בניסן התשע"ו 

מוסטפא  פרופ'  גרוסמרק,  ציונה  פרופ'  גורן,  חיים  פרופ'  מדעית:  ועדה 
עבאסי, דר' זאב גרינברג, דר' יאיר זלטנרייך, דר' משי אורי, דר' טלי גולדברג

ועדת מארגנת: דיאנה רחמים, יעל תמיר
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מליאה חגיגית- 120 שנים למטולה
מושב הקתדרה לחקר הציונות וההתיישבות, אוניברסיטת בר-אילן

יו"ר: פרופ' יוסי כץ, אוניברסיטת בר-אילן
 אולם המופעים של מטולה

ברכות:
מר דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה 

מר אלי כהן, מנכ"ל המכללה האקדמית תל-חי

הרצאת פתיחה: 
 מטולה ויחסיה עם השכנים הערבים 1948-1896

מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל-חי
 סקירה בהיבט בטחוני על מטולה לאורך השנים 

אהוד יערי, עיתונאי ופרשן לענייני המזרח התיכון, האסלאם והערבים
 המים במטולה, אהוד ניינשטיין, יליד מטולה ותושב המקום

  22:00 – 20:00

יום שלישי ה-12 באפריל
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 ניטור החומר המשוקע באגמון החולה, 2009-2007, 

אברי קדמון, קרן קיימת לישראל
 אפריקה במרחק שעתיים נסיעה מתל אביב - שיקום מוצע למכלול 

עמק החולה, ליאב שלם, חוקר עצמאי

מושב א'. .2 מושב המכללה האקדמית כנרת
המכללה  גלילית,  לארכיאולוגיה  כנרת  מכון  אביעם,  מרדכי  דר'  יו"ר: 

האקדמית כנרת
 כיתה 2105

 'בין תל-חי ובין כפר גלעדי גבעה אחת, על ראשה קברים בודדים': 
בית קברות "השומר", אפרת קנטור, המכללה האקדמית כנרת 

שרידי  על  תצפיות  השני:  הבית  ימי  בשלהי  הבשר  צריכת   דפוסי 

בעלי חיים מירושלים ויודפת, רם בוכניק, המכללה האקדמית כנרת
 פעולות הכתר והחיפוש של הצבא הבריטי בכפר גלעדי ובתל-חי 

אוקטובר 1945 ויוני 1946, גיורא גודמן, המכללה האקדמית כנרת
 תעשיית נרות השמן בשיחין בתקופה הרומית, 

מרדכי אביעם, המכללה האקדמית כנרת

מושב א'. .3 משאבי טבע בגליל ובגולן 
המכללה האקדמית תל-חי והמעבדה לקרור  יו"ר: דר' טלי גולדברג, 

ואיסום פירות
 כיתה 2104

 תנאים ליצירת מערכות נפט בדרום רמת הגולן - פרויקט בהתהוות, 

יובל ברטוב, חברת אפק נפט וגז    
 מים גיאותרמים – תוספת למחזור המים השנתי, 

עמוס נאור, המכון לחקר הגולן, מו"פ צפון ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי
 הפקת ביוגז באתר הטמנת פסולת תאנים, 

נמרוד חלמיש, "אפיק" הנדסת סביבה והידרולוגיה

הפסקה 10:45 – 10:30

יום רביעי ה-13 באפריל

 מושב א' 

מושב א'. .1 שיקום תפעול אדמות החולה
יו"ר: דר' עמרי בונה, קרן קיימת לישראל

 כיתה 2103
 'לחבר בין הטיפות': פרויקט שיקום אדמות החולה כפרויקט מרובה 

מטרות, מיה דואני, המכללה האקדמית תל-חי
והחינוך,  התיירות  בתחום  החולה  אגמון  פרויקט  הישגי  הערכת   

שתים עשרה שנים מהקמתו, עמרי בונה, קרן קיימת לישראל

10:30 – 9:00



6

 מושב ב' 
מושב ב'. 1 שמירת טבע בגליל

יו"ר: דר' עמית דולב, רשות הטבע והגנים

 כיתה 2103

 ממשק אוכלוסיות יתר של תנים ברמת הגולן – מתיאוריה למציאות, 

עמית דולב, רשות הטבע והגנים
 – בישראל  חמורה  הכחדה  בסכנת  הנמצאת  הלוטרות  אוכלוסיית   

תהליכים דמוגרפיים וחשיבות הקישוריות ואיכות בתי הגידול, 

בן- אוניברסיטת  בן-גוריון,  מדרשת  המדבר,  לחקר  המכון  שחל,  רוני 

גוריון בנגב 
 השפעה של רעיית בקר בשמורת הר מירון: תוצאות ראשוניות, 

טליה אורון, רשות הטבע והגנים

מושב ב'. 2 מקורות המים בגליל 
יו"ר: גב' נילי בן ארי, המכללה האקדמית צפת

 כיתה 2104

תקופת  של  בארכיאולוגיה  הדרומי  והירדן  הכנרת  כינרות':  כל  'ואת 

המקרא, אחיה כהן תבור, חוקר עצמאי
'ָאמֹון ְמׁשּוַלת ַמִים': מ'בורות המים' ועד 'ארץ נחלי מים', פיענוח של 

מטפורה אחת, משה מיה, אוניברסיטת חיפה

 הירדן והכינרת במעשה חכמים, נילי בן ארי, המכללה האקדמית צפת

חקלאות מים בישראל: נקודות מבט מבעלי עניין    3.'מושב ב
מרובים

מיגל  וסביבה,  לבריאות  יחידה  ראשית,  חוקרת  יו"ר: דר' שירה פרימן, 

מכון למחקר יישומי מדעי ומכון רקנאטי ללימודי הים

 אודיטוריום זרנגין

 גידול דגים בגליל – היסטוריה, הווה ואתגרים, 

יוסי יעיש, ארגון מגדלי הדגים בישראל

 יעדי הפיתוח של חקלאות המים הפנימיים בישראל, 
ניר פרוימן, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירותי הסביבה של חקלאות מים פנימיים בישראל – המועמדת   

הטבעית לניהול בר קיימא, עיינה בנט, אוניברסיטת חיפה

 אנפות הלילה ובריכות הדגים בעמק בית שאן – קונפליקט וחלופות, 

ניר בקר, המכללה האקדמית תל-חי 

 בדיקת סיכון תועלת צריכת דגים בקרב האוכלוסייה הישראלית, 

סארא שלש, המכללת האקדמית תל-חי

 12:15 – 10:45
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 12:30 – 12:15

 מושב ג' 
מושב ג'. 1 פיתוח ומודרניזציה בגליל בשלהי התקופה העות'מאנית

יו"ר: פרופ' רן אהרנסון, האוניברסיטה העברית בירושלים
 כיתה 2104

 מכפר לעיר - התפתחות שפרעם בשלהי התקופה העות'מאנית, 

טארק בסול, מכללת נצרת

 כניסת גגות רעפים לגליל – האם סמל קולוניאלי או צורך הנדסי?, 

גיל גורדון, האוניברסיטה העברית בירושלים
 תרומת המהנדס יוסף טריידל לפיתוח ההתיישבות היהודית בגליל, 

צבי שילוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

 טכנולוגיה והתחדשות יישובית בגליל בעיני אהרן אהרנסון, 

רן אהרנסון, האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב ג'. 2 מה נלמד מבית ספר גלילי אחד
יו"ר: פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103

פנים  מאינטגרציה  לברנקו-וייס;  מקוהלברג   – פרנק'  אנה  'פינת 
קיבוצית לאינטגרציה אזורית, 

סער הראל, אוניברסיטת תל אביב ומשרד החינוך

לפעילותו,  הראשון  והעשור  בגן-שמואל  החינוכי  המוסד  הקמת   

1957-1947, זוהר בן שימול, אוניברסיטת תל אביב
'פינת אנה פרנק' והמוסד החינוכי בגן שמואל - במחקר המשווה 

האקדמית  והמכללה  אביב  תל  אוניברסיטת  דרור,  יובל  והבין-לאומי, 
תל-חי

מושב ג'. 3 חידושים בחקר הארכיאולוגיה בגליל
יו"ר: אורי ברגר, רשות העתיקות

 כיתה 2105

 תעשיית השמן בחורבת דנעילה - עדות לשיא ולדעיכה של כלכלת 

שמן הזית הקדומה, נמרוד גצוב, רשות העתיקות

14:00 – 12:30

מושב ב'. 4 בין גיאוגרפיה לכלכלה- ניצול משאבים טבעיים
יו"ר: פרופ' מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105

 מרבצי הברזל ברכס מנרה, משה ענבר, אוניברסיטת חיפה

 השימוש במים גיאותרמיים )מי קידוח שמיר( לחקלאות מים בגליל, 

אבשלום הורוביץ, המכללה האקדמית תל-חי וגיל רביץ, מו"פ צפון

 מפה גיאוכימית של הגליל העליון המזרחי, 

משה שירב, המכון הגיאולוגי

הפסקה
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18:00-16:30

 מבט מחודש על הרצף הגיאוארכיאולוגי של עברון, 

מעיין שמר, רשות העתיקות

 חורבת עשה - חפירות בגבול לחימה, אנו ברון, רשות העתיקות

הברונזה  בתקופת  ההתיישבות  על  אור   - ורדים  כפר   חפירות 

הביניימית בגליל, קרן קובאלו-פארן, רשות העתיקות

 מושב פוסטרים 
תצוגת פוסטרים - 

מחקרים של תלמידי ובוגרי המכללה האקדמית תל-חי
יו"ר: דר' משי אורי, המכללה האקדמית תל-חי

 מבואה, אודיטוריום זרנגין

הפסקת צהריים

מליאת הכנס
 אודיטוריום זרנגין

ברכות: פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

הציונות  לתולדות  קק"ל  מכון  יו"ר  לקט,  יחיאל  מר  מלגות:  חלוקת 

וההתיישבות, דר' יאיר זלטנרייך ופרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית 
תל-חי

הרצאת מליאה: 
לבחינת  בנאו:  ומי  במירון  רשב”י  קבר  שעל  הבניין  נבנה  מתי   

על  ובמזרח  ישראל  בארץ  היהודית  בתודעה  מירון  של  משמעותה 

סף העת החדשה, פרופ' אלחנן ריינר, אוניברסיטת תל אביב

 מושב ד' 

מושב ד'. .1 מושב סטודנטים לימודי הגליל
יו"ר: פרופ' ניר בקר, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2104

 כפר ע'ג'ר-זהות מפוצלת, עלי שמאלי, המכללה האקדמית תל-חי, 

שמואל שמאי, המכללה האקדמית תל-חי והמכון לחקר הגולן
פליטי  של  המקרה  מוצלחת":  לקליטה  מתגלגלת  "מפליטות 

קדיתא בג'יש, עופר בהרל, המכללה האקדמית תל-חי
אולריך יספר זטצן במקורות הירדן ועמק החולה, 1806, 

יוסי אלון וחיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

 16:00 – 15:00

 14:30 – 14:00

 15:00 – 14:30
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 מושב ה' 

מושב ה'. 1 הגליל במלחמת העולם הראשונה
יו"ר: פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105

הלחימה  של  הרפואיים  ההיבטים  המחלות-  הן  האמיתי  האויב   

בגליל- סתיו 1918, ערן דולב, המכללה האקדמית תל-חי 
 משחקי ריגול: מודיעין וסיכול בצפון ארץ-ישראל, 1918-1914,

 יגאל שפי, המכללה האקדמית תל-חי
 טבריה לאחר מלחמת העולם הראשונה: מבט מ-1934, 

אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

מושב ה'. 2 היבטים רגשיים וחברתיים ביחסי יהודים-ערבים 
בגליל: תפיסות של סטודנטים ותלמידי בתי ספר

יו"ר: דר' עפרה ולטר, המכללה האקדמית תל-חי
 כיתה 2103

 אמפתיה אתנית: חקר הבדלים בין אורחות חיים, קהילות ותרבויות 

שונות, מירב חן, המכללה האקדמית תל-חי
 השילוב הוא לכולם: הערכת תכנית תמיכה ראשונית לסטודנטים 

ערבים לקויי למידה, יונתן קסלר, המכללה האקדמית תל-חי 
 השפעת אמפתיה וחרדה בין קבוצתיות על יחסי בני נוער יהודים 

וערבים בישראל, ורד האס, אוניברסיטת חיפה
 ערכים אישיים ואמפתיה בין קבוצתית,

אלכס זיבנברג, המכללה האקדמית תל-חי 

19:30-18:15

מושב ד'. 2 חדשנות פדגוגית בבתי ספר בגליל
יו"ר: דר' יערה גיל-גלזר, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103

 פרויקט "למידה תוך פתרון בעיות" בתחומי מדע וטכנולוגיה בבתי 

ספר בצפון הארץ, עידית מני-איקן וציפי בשן, מכון סאלד 
ביוזמות  המקצועית  ותמיכתו  לנוער  האקדמי  המרכז  תפקידי   

חינוכיות של מורים, שותפות אזורית כתשתית המאפשרת יזמויות 
מורים- מקרה גליליום, מאירה שנק, המרכז האקדמי לנוער תל-חי

 "למידה תוך פתרון בעיות" – התכנית ויישומה,

 טלי בארי, בית הספר התיכון 'עמק החולה'

מושב ד'. 3 מעברות - בשיתוף מכון לוי אשכול לפיתוח קהילות
יו"ר: דר' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105

 מאפיינים מרכזיים של מעברות בטבעון ובקריית עמל

1951 – 1966, תמר הולצמן, אוניברסיטת חיפה 
חצור   - פינה  ראש  )יחסי  מושבה-מעברה-עיירה  גלילי:  משולש   

בשנות ה-60-50(, שמחה גואטה בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב
על   ?1956 במאי  בקריית-שמונה  המחאה  להתפרצות  גרם  מה   

קליטה, עבודה ופיתוח בשנות החמישים, 
אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי
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21:30-19:45

מושב ה'. 3 בין האישי והקולקטיבי בכתיבה הגלילית
יו"ר: דר' תמר הגר, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2104

בתקופת  המגויסת  בחברה  רגשות  כמשקפי  ומכתבים  יומנים   

המנדט, יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי
 איש "השומר" – בין מיתוס למציאות בעקבות מכתביהם של מנדל 

וטובה פורטוגלי, אביבה אופז, המכללה האקדמית לחינוך אורנים  
 הגלוי והסמוי בכתיבה קולקטיבית. מקרה חקר: שבועון "הקשר", 

נבט שקד- מלמד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

והענקת  החדש  הגליל  מחקרי  ספר  השקת   - חגיגי  מפגש 
פרס יהבי שגיב

 כיתה 2103

התכנסות והרמת כוסית
ברכות: 

פרופ' שירה הנטמן, סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים
עוד' שמי כהן, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל

דברי פתיחה לספר החדש
הענקת הפרסים על שם יהבי שגיב

הרצאה: 'הגלילה הגליל', מוקי צור, חוקר והיסטוריון
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 מושב ו' 

מושב ו'. .1 מורשת יסוד המעלה
יו"ר: עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 כיתה: 2103

 מזח חולתה, נטלי מסיקה, חוקרת עצמאית 

 חיבור קהילה למורשת ביסוד המעלה,

יעל אלף, רשות העתיקות ואוניברסיטת בר-אילן 
 אתרי יסוד המעלה- מיפוי ומשמעות, 

אורי בן ציוני, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מושב ו'. 2 מודלים של עירוניות בגליל
יו"ר: דר' דוד בורג, המכון לחקר הגולן ואוניברסיטת חיפה

 כיתה 2105

 ההתפתחות הדינמית של ערי הגליל, 

הילה אלקובי, הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר-אילן
בעשור   - צפונית  בפריפריה  פיתוח  מעיר  צעירים  עזיבת  מגמות   

2015-2006, זינאידה אילטוב, המכון לחקר הגולן ואוניברסיטת חיפה 
בגליל,  ייחודיים  נכסים  סביב  חברתיים  כלכליים  אשכולות  קידום   

יונתן ווינברג, מכון ראות
 האלומטריה של ערי הגליל,

דוד בורג, המכון לחקר הגולן ואוניברסיטת חיפה

מושב ו'. 3 ביוטכנולוגיה של צמחים
יו"ר: פרופ' רחל אמיר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר 

יישומי מדעי
 כיתה 2104

 כיצד צמחים חשים ומודדים קור המשפיע על תהליכים פיזיולוגיים 

בסיסיים כדוגמת תרדמה, השראת פריחה והתפתחות פרי, 
דורון הולנד, מרכז מחקר נווה יער

 אלגוריתם גנטי לאיתור גנים בצמחים, 

יעקב )קובי( תדמור, מרכז מחקר נווה יער
 ייצור חלבון קולגן אנושי בצמחי טבק מותמרים, 

נדב אור, חברת קולפלנט בע"מ
 חקר המטבוליזם הסמוי לשיפור איכות התוצרת החקלאית, 

אפרים לוינסון, מרכז מחקר נווה יער

10:30 - 9:00

יום חמישי ה-14 באפריל
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10:45 - 10:30

12:15 - 10:45

מושב ו'. 4 גבולות מטושטשים בהקשריהם הגליליים
יו"ר: דר' יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי

 אודיטוריום זרנגין

מרחבית,  כמדיניות  בגליל  האזוריים  האשכולות  ואזוריות:  גבולות   

תמר אריאלי, המכללה האקדמית תל-חי
בין כפרי  וקווי החלוקה  ביקורי מהגרים פלסטינים בכפרי מוצאם   

לעירוני בתקופת המנדט, 
נעמה בן זאב, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים

 הקהילה היהודית בבית שאן בתקופת המנדט: מקומיות, הזדהות, 

לאומיות, ראובן גפני, יד יצחק בן-צבי והמכללה האקדמית כנרת
העירונית  היהודית  החברה  גבולות  של  מחודשת  להגדרה  ניסיון   

הגלילית בארץ ישראל בימי מלחמת העולם הראשונה, 
ענת קדרון, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית אוהלו

הפסקה

 מושב ז' 

מושב ז'. 1 התיישבות וביטחון - היבטים היסטוריים
יו"ר: דר' אלון גן, סמינר הקיבוצים

 כיתה 2104

 התיישבות הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן, נחום ברוכי, חוקר עצמאי 

 קצרין בירת הגולן,

אורי הייטנר, המכון לחקר הגולן ומכון בן-גוריון בשדה בוקר
 פעילות חברת סולל בונה בגליל בין השנים 1948-1936, 

דורון רוזן, האוניברסיטה הפתוחה

שפתן  ומודרניזם:  לחידוש  נוצרית  מסורת  בין    ז'.2  מושב 
החזותית של כנסיות הבשורה הקתולית והאורתודוקסית בנצרת 

מושב מיוחד לזכרה של פרופ' נורית כנען-קדר

יו"ר: פרופ׳ חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105

התפתחות  בנצרת:  אורתודוקסית  היוונית  הבשורה  כנסית   

אדריכלית אמנותית מאז התקופה הביזנטית ועד ימי דאהר אל עומר 
במאה ה-18, שריף שריף ספדי, חוקר עצמאי, עיריית נצרת

וכנסיית הבשורה: תפישות פוליטיות ומסורות חזותיות  השליחים   

בין התקופה הצלבנית למאה ה-20, 

גיל פישהוף, אוניברסיטת תל אביב
 היבטים סגנוניים, מטפוריים ותיאולוגיים של דימויי הפרח בלוחות 

המדונה שבכנסיית הבשורה הקתולית בנצרת,
נירה טסלר, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות
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 כנסיית הבשורה המודרנית בנצרת: מסורת וחידוש, 

לציון  ראשון  למנהל  המכללה  הפתוחה,  האוניברסיטה  סגל,  עינת 

והמכללה האקדמית תל-חי

מושב ז'. 3 בעלי חיים בשירות האדם
ומיגל מכון למחקר  המכללה האקדמית תל-חי  גוטמן,  רואי  יו"ר: דר' 

יישומי מדעי

 כיתה 2204

 דבורי בומבוס להאבקת עצי תפוח במטעי הגליל והגולן, 

רפי שטרן, המכללה האקדמית תל-חי ומו"פ צפון
 השפעת ממשק רעייה על המהלך השנתי של איכות מנה של עדר 

בקר לבשר במרעה, יאן לנדאו, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 זבוב החייל השחור- כלי ביוטכנולוגי לפירוק פסולת ולקבלת חומרי 

הזנה לבע"ח, עדי יונס לוי, המכללה האקדמית תל-חי

 גידול דגים ואיכות הסביבה באצבע הגליל, 

אבשלום הורוביץ, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ז'. 4 חידושים בארכאולוגיה בגליל ובגולן 
מושב לזכרו של מייק לבנה

יו"ר: פרופ' ציונה גרוסמרק, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103

 חפירתה של מערכת מסתור חדשה בגליל התחתון – מה בינה 

למרד בר כוכבא, ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת, מלח"ם
 החפירה באתר מג'דוליה - בית כנסת חדש בגולן, 

מיכאל אזבנד, אוניברסיטת חיפה
 לשאלת זיהויה של חרושת הגויים – מקום מחנה סיסרא בקרב מול 

דבורה וברק בן אבינועם, דרור בן-יוסף, רשות הטבע והגנים
 מחידושי החפירות בסוסיתא: פולחן, ביצורים וקבורה, 

מיכאל איזנברג, אוניברסיטת חיפה

הפסקה 12:30 - 12:15

 מושב ח' 

מושב ח'. 1 עומדות בשורה ראשונה
ולמכון  טבנקין  יד  והתיעודי  הרעיוני  המחקרי,  למרכז  משותף  מושב 

לחקר הקיבוץ
יו"ר: יונה פריטל, מנהלת מרכז מחקר יד טבנקין

 כיתה 2104

 מפנסיון בצפת לרשת מלונות דן - היזמית קטה דן,

אסתר כרמל-חכים, אוניברסיטת חיפה
 משפטה של ציפורה זייד, סמדר סיני, מרכז מחקר יד טבנקין

 מעמד הנשים בקיבוץ המתחדש, 

מיכל פלגי, המכון לחקר הקיבוץ, אוניברסיטת חיפה

14:00 - 12:30

*בשעה זו מתחילה גם 
ועידת אצבע הגליל
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14:30 - 14:00

16:00 - 14:30

הפסקה

 מושב ט' 

מושב ט'. 1 מחקרי פטריות בגליל
מכון  ומיגל  תל-חי  האקדמית  המכללה  מוצפי,  סגולה  פרופ'  יו"ר: 

למחקר יישומי מדעי
 כיתה 2103

 Harpophora הורמוני גדילה צמחיים המדכאים את התפתחות 

maydis, הגורם למחלת הנבילה המאוחרת בתירס, 
אופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי

אנדופיטים  בחיידקים  שימוש  בחינת   – בגפן  האסקה  תופעת   

כאפשרות להדברה ביולוגית, ורד נאור, המכון לחקר הגולן 
Coniella Granati  פתוגן חדש בישראל התוקף רימונים במטע 

ולאחר הקטיף, אוהד נריה, המכללה האקדמית תל-חי
אנטגוניסט  חיידק  ע"י  פטריות  עיכוב  פטריות:   - חיידקים  יחסי   

כפוטנציאל להדברת מחלות צמחים, 

סגולה מוצפי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי
 - בישראל  אבולוציה"  ב"קניוני  קרקע  מיקרופטריות  של  קהילות   

הבדלים קיצוניים בקנה מידה אזורי, 

איזבלה גרישקן, אוניברסיטת חיפה
נבטי  של  התבססות  על  נבגים  של  מרחבי  פיזור  של  השלכות   

אורנים, סתיו ליבנה-לוזון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

מושב ח'. 2 צורות התיישבות חדשות בישראל לקידום הפריפריה
יו"ר: פרופ' מירים ביליג, אוניברסיטת אריאל, מו"פ שומרון ובקעת הירדן

 כיתה 2105

 גרעינים תורניים, 

ז'נט כהן, אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית צפת 
 כפרי סטודנטים, דניאל בן, "איילים" והאוניברסיטה העברית בירושלים

הקהילות המשימתיות - חולמים ומגשימים "התישבות חברתית"   

בפריפריה, צביקה ויסברוד, יועץ ניהול ואסטרטגיה

מושב ח'. 3 חיות בר בעמק החולה
למחקר  מכון  ומיגל  תל-חי  האקדמית  המכללה  מרטינז,  יצחק  ד"ר  יו"ר: 

יישומי מדעי
 כיתה 2103

פיענוח חידת החיים המסתוריים של מאובן חי – העגולשון שחור   

הגחון בעמק החולה, שריג גפני, המרכז האקדמי רופין
 "החוליה הלא חסרה" - זנב הנוטריה וברירה טבעית, 

יוני וורטמן, המכללה האקדמית תל-חי
 בחירת בית הגידול ותנאים להצלחת הקינון של השדמית אדומת 

הכנף בעמק החולה, לירז כברה, אוניברסיטת חיפה
 השפעת מליחות המים הנצרכים על ציפור שיר בנדידה, 

רון אפרת, האוניברסיטה העברית בירושלים
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ועידת אצבע הגליל השנייה
מושב הפתיחה של 'ועידת אצבע הגליל' השנייה וחלוקת מלגות 

ע"ש אלעד ארליך ז"ל
 אודיטוריום זרנגין

שר האוצר - משה כחלון

 מושב מרכזי 

 ממשבר לצמיחה - סיפורה של ירוחם,

מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם
עו"ד שמי כהן, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל

אורי אילן, מנהל מחוז צפון משרד הפנים
ראשי רשויות

 מושב י' 

מושב י'. 1 "למי שייכת האדמה הזאת?"
 כיתה: 2103

ויו"ר הועדה  מנהל מחוז צפון משרד הפנים  יו"ר המושב: אורי אילן, 
המחוזית לתכנון ובניה 

מושב י'. 2 קהילות צעירים כמשאב לפיתוח אסטרטגי
 כיתה: 2104

יו"ר המושב: נטעלי ביז'אוי, יו"ר אגודת הסטודנטים תל-חי

מושב י'. 3 מהפכת המזון בגליל
 כיתה: 2105

יו"ר המושב: אופיר יחזקאלי, מנהל מרכז צעירים ק"ש ופרויקט תמ"ר

14:00 - 12:30

16:00 - 14:00

18:00 - 16:30
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ד"ר מרדכי אביעם.................................................18

אברט.....................................................65 יעל  גב' 

פרופ' רן אהרנסון.................................................18

אופז.................................................18 אביבה  ד"ר 

19...................................................... אור  נדב  ד"ר 

19....................................................... אור  יאיר  מר 

גב' טליה אורון.....................................................19

ד"ר מיכאל אזבנד.................................................20

ד"ר מיכאל איזנברג..............................................20

ד"ר דינאידה אילטוב..............................................21

אילני................................................63 שמעון  ד"ר 

ד"ר גדי איש עם...................................................19

ד"ר אריה איתמר.................................................63

מר חליל אלאחמד...............................................64

אלון......................................................21 יוסי  מר 

אדר' יעל אלף......................................................21

גב' הילה אלקובי..................................................22

אנזל...............................................65 יהודה  פרופ' 

אפרת.....................................................22 רון  מר 

אריאלי.................................................22 תמר  ד"ר 

אשל.......................................................57 גונן  מר 

בארי......................................................23 טלי  ד"ר 

בדר......................................................59 נוהא  גב' 

עופר בהרל....................................................23 מר 

ד"ר רם בוכניק.....................................................24

ד"ר עמרי בונה.....................................................24

בורג.................................................22,25 דוד  ד"ר 

גב' רימה בורדוליי..................................................51

בן......................................................25 דניאל  מר 

נילי בן ארי.....................................................26 גב' 

ד"ר נעמה בן זאב.................................................27

ד"ר דרור בן-יוסף.................................................27

ציוני..................................................28 בן  אורי  מר 

גב' שירן בן שושן..................................................51

גב' זוהר בן שימול.................................................28

בנט....................................................29 עיינה  גב' 

מר טארק בסול....................................................29

בקר.....................................................30 ניר  פרופ' 

בראס...................................................62 צליל  גב' 

ברוכי...................................................30 נחום  ד"ר 

מר אנו ברון..........................................................30

ד"ר עומרי ברזילי.................................................65

ד"ר יובל ברטוב....................................................31

מר עידן ברנע......................................................57

גב' רוני ברקאי.......................................................51

גב' ציפי בשן........................................................50

גב' רחל גבריאלי....................................................48

גב' שמחה גואטה-בוקובזה...................................31

ד"ר גיורא גודמן.....................................................31

ד"ר רואי גוטמן.....................................................22

ד"ר אמיר גולדשטיין..............................................32

גולדשטיין..............................................36 חוה  גב' 

גורדון.....................................................32 גיל  ד"ר 

גב' טליה גורודס..................................................40

ד"ר מרינה גורושיט................................................44

פרופ' חיים גורן....................................................21

גב' ברוריה גל.......................................................19

פרופ' אלי גפן.......................................................33

ראובן גפני....................................................33 ד"ר 

פרופ' שריג גפני....................................................33

גצוב...................................................34 נמרוד  מר 

ד"ר איזבלה גרישקן..............................................34

דבש...................................................48 לבנה  גב' 

ד"ר אופיר דגני......................................................35

דואני.....................................................35 מיה  ד"ר 

עמית דולב..............................................36,61 ד"ר 

דולב...................................................36 ערן  פרופ' 

ד"ר עופר דנאי.....................................................45

יובל דרור...................................................37 פרופ' 

האס.....................................................37 ורד  גב' 

דורון הולנד...................................................38 ד"ר 

הולצמן.......................................................38 תמר 

הורוביץ..........................................39 אבשלום  ד"ר 

הייטנר...................................................39 אורי  מר 

ד"ר לודביג הליץ..................................................63

הראל...................................................40 סער  ד"ר 

מר מאירם הראל..................................................51

ווינברג..................................................40 יונתן  מר 

וורטמן..................................................41 יוני  ד"ר 

ויסברוד..............................................41 צביקה  מר 

פרופ' מיוגאל ונסס..............................................33

זהבי...................................................51 תרצה  ד"ר 

זיבנברג..............................................42 אלכס  ד"ר 

זינגבוים.................................................30 אורן  מר 

זלטנרייך..............................................42 יאיר  ד"ר 

פרופ' דיוויד זלץ..............................................36,61

רשימת המרצים בכנס )לפי הא'-ב' של שם המשפחה(:
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חטיב.....................................................64 נדים  מר 
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קופרמינץ..............................................42 חגי  ד"ר 
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ד"ר ליאורה שאלתיאל............................................45

שבטיאל.................................................61 ינון  ד"ר 

שחל......................................................61 רוני  גב' 

שטרן...................................................62 רפי  פרופ' 

שיינס................................................41 אורי  פרופ' 

שילוני...................................................62 צבי  ד"ר 
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הבהרה: התקצירים מופיעים על פי סדר א-ב של שמות המשפחה! 

ד"ר מרדכי אביעם, מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית, המכללה האקדמית כנרת

תעשיית נרות השמן בשיחין בתקופה הרומית
בכנס מחקרי הגליל בתל-חי לפני שנתיים דווח על חפירות הכפר היהודי הקדום 'שיחין' הממוקם כשני ק"מ צפונית לאתר העיר 
'סמפורד' אלאבמה בניהולו של  ציפורי. עונת החפירות השלישית באתר נערכה בקיץ שעבר בשיתוף פעולה של אוניברסיטת 

פרופ' ג'יימס ריילי סטריינג' ושל 'מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית' שבניהולי במכללה האקדמית כנרת.

בית הכנסת של הכפר.  בעונת החפירות האחרונה נמשכו הבדיקות סביב השרידים הדלים שנותרו ממה שאנו מזהים כמבנה 
מצאנו את אחת הכניסות ובה סף מרשים עשוי אבן גיר קשה. בשלב הזה לא עלה בידינו לתארך את המבנה. גולת הכותר של 
עונה החפירות האחרונה היא חשיפה של חדר שמשמש כנראה כחדר מגורים בבית פרטי שבו נמצאו כעשרה נרות שמן שלמים 
או כמעט שלמים במפולת שעל רצפתו. המיוחד בתגלית נרות אלה הוא שהם כולם עשויים באופן גס ולא מקצועי מחומר פשוט 
וגס ושהם נצרפו. הדבר מעיד לדעתנו על כך שבית הזה היה חלק מבית המלאכה לייצור נרות ואנו מניחים שהנרות שהתגלו הם 

נרות שיוצרו על ידי מתלמדים בבית המלאכה.

ממצאי נרות אלה מצטרפים לממצאי העונות הקודמות של כמות חריגה בגודלה של שברי נרות שמן מטיפוסים שונים וכן המספר 
הגדול ביותר שהתגלה בארץ של תבניות לייצור נרות שמן. הרצאה זו אנסה לסקור את הממצא ולהסביר את משמעותו. 

פרופ' רן אהרנסון, האוניברסיטה העברית בירושלים

טכנולוגיה והתחדשות יישובית בגליל בעיני אהרן אהרנסון
ההרצאה תבחן מקרים פרטניים אך בעלי משמעות רחבה, בהם היה מעורב אהרן אהרנסון באופן פעיל, אשר יכולים לענות על 
השאלה מה היו ואיך נראו ההתפתחויות טהכנולוגיות והחידושים היישוביים בגליל בשלהי התקופה העות'מאנית, ברמת השטח 
ובחיי היום-יום. אהרון אהרנסון, שנודע בעיקר כמדען )מגלה 'אם החיטה'( וכמרגל )מייסד ומנהיג מחתרת ניל"י(, פעל למעשה גם 
בתחומים רבים נוספים במרחב הארצי והעולמי ובכלל זה בגליל. במסגרת זאת ועל סמך מגוון של מקורות, בדגש על מקורות בני 

הזמן )יומני אהרנסון, עיתונות התקופה, התכתבויות ארכיוניות(, נדון בדוגמאות הנבחרות הבאות:

הקמת המושבה מטולה ע"י פקידות הברון רוטשילד ותחילת פיתוחה המשקי המודרני, אותם ליווה אהרנסון מקרוב בתור המדריך-
התושב החקלאי הראשון של המושבה;

הכנסה של ציוד חקלאי מכני מתקדם לאחוזות של בעלי קרקע הערביים )כגון סורסוק( בגליל ולמושבות יק"א בגליל התחתון 
)יבנאל, מנחמיה(, ציוד אותו ייבאו אהרנסון ושותפו הטמפלרי מאירופה ואמריקה.

אספקת מרכיבי ייצור חקלאיים כמנועים ומכשירים, זרעים ושתילים – לצד מתן הדרכה מקצועית, ליישובים שונים בגליל ובמיוחד 
לחוות סג'רה, בידי אהרנסון ועמיתיו-שותפיו ב'משרד האגרו-טכני' וביוזמות אחרות.

)למשל  בגליל  רלוונטיות אחרות של אהרן אהרנסון  פעילויות  באזכורים של  יגובו   ,1907 עד   1896 אלו שבין השנים  פעילויותיו 
בדלאייקה ואום ג'וני או במסח'ה(, לצד התפתחויות טכנולוגיות וחידושים יישוביים נוספים להם נחשף בצורה סבילה במהלך סיוריו 
הרבים באזור. בחלקה האחרון של ההרצאה תנותח המשמעות הרחבה הנלמדת ממקרים פרטניים אלו לגבי פיתוח ומודרניזציה 

דאז בגליל, תוך העלאתם של כמה ֶהקשרים כלליים והשוואתיים.

ד"ר אביבה אופז, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

איש "השומר" – בין מיתוס למציאות בעקבות מכתביהם של מנדל וטובה פורטוגלי
האידיאלי,  המתווה  ברוח  רבה,  במידה  דמותו,  זכרון  עוצב  פורטוגלי  מנדל  של  פטירתו  לאחר  שנכתבו  והזיכרון  ההספד  בדברי 
החד־ממדי, של מיתוס "השומר". בהתכתבותו עם טובה אישתו מתגלה מנדל כבן מובהק של תקופתו: הוא חלוץ המעמיד את 
חייו לשירות הרעיון והמשימה הלאומיים, הוא אידיאליסט, פטריוט ואיש הגשמה. כבן העלייה השנייה הוא חי במתח מתמיד בין 

האידיאל לבין מציאות, מתח שהיה נעוץ במפגש בין החלומות והאידיאל לבין המציאות של ארץ זרה וקשה.

היו בין חלוצי העלייה השנייה שהמפגש האכזרי עם המציאות הארצישראלית היה מֵעבר לכוחם ושבר אותם. אצל מנדל התבטא 
המתח בפתיחות רעיונית ובשינויי עמדות. מתח זה הביא אותו לבחון את המטרות מתוך מעשה ההגשמה האפור ולחפש את הדרך 
בין חלומות על "נשמה אחת בשני גופות" )מכתב 29( ועל מציאות שבה "אין גבולות לתשוקות הלב" )מכתב 28(, ובין ההשלמה 
60(. מנדל היה בין אלה שהמתח בין  המפוכחת ש"תנאי הארץ לא נותנים" לממש את האהבה, ואפילו לא להיות יחד )מכתב 
הקטבים לא שיתק אותם. הוא בחן את המציאות ואת הערכים מתוך עמדות שהיו שונות מהעמדות השליטות וככאלה הן היו בלתי 
מוסכמות אלה הביאו אותו לרעיונות מקוריים. תוכנית מושב השומרים, אותה בנה בדמיונו לפרטיה, הייתה דוגמא לחיבור ניסה 

לחבר בין המציאות לחלום. 

בנוסף לכך מעלים מכתבי מנדל פורטוגלי צדדים ייחודיים החורגים מהפרופיל הסטראוטיפי של מיתוס "השומר". במכתביו לטובה 
מבטא מנדל הזדהות עם השמירה ו"השומר", אך בצד זאת הוא חושף רגעים של עייפות, דכדוך, ספקות ואכזבה. מנדל מיוחד 
ברגישותו החברתית והמוסרית ובקדימות שיש לה במערכות יחסיו ובהערכותיו. רגישות זו באה לביטוי במוקדי ההתבוננות שלו 
והיא עומדת מאחורי גילויים של אי־נחת וביקורת כלפי המציאות וכלפי פעילות "השומר". יותר מכל, ובשונה מהאתוס החלוצי, 
מפתיע מנדל בכתיבה חושפנית הנותנת לגיטימציה לחיי הרגש ולהיענּות להם. מול הריסון העצמי בכל הנוגע לתחומי הפרט, 

שהיה נורמה בקרב אנשי "השומר", סבר מנדל ש"צריך לתת מהלך לרגשות הלב הסוער".
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גב' טליה אורון, רשות הטבע והגנים, מר יאיר אור, ד"ר גדי איש עם, חוקר עצמאי, 

גב' ברוריה גל, גב' רננה לביא, חוקרת עצמאית וד"ר אמיר פרלברג, אקולוג עצמאי

השפעה של רעיית בקר בשמורת הטבע הר מירון – תוצאות שנה ראשונה של ניטור 
שמירת טבע בישראל כוללת פעולות של ממשק אקטיבי בשמורות. במרבית שמורות הטבע בצפון הארץ מתנהל ממשק של 
רעיה. המטרה של ממשק רעיה מבוקר בשמורות טבע הנה הגדלת המגוון הביולוגי וצמצום סכנת השריפות. בהיסטוריה הארוכה 
של מרעה באזורי החורש הים תיכוני ההררי בישראל, הייתה עדיפות והעדפה למרעה עזים. ממשק של מרעה בקר בשמורת 

הטבע הר מירון הנו מודרני ובחינת השפעותיו אינה ארוכת שנים.  

וכי המערכת האקולוגית מאבדת מרכיבים החיוניים  נתונים בלחץ-יתר של רעיית בקר  כי שטחי שמורה  לאחרונה עולה חשש 
לתפקודה הטבעי המלא, הן בטווח המידי והן בטווח הארוך. 

עבודת המחקר הנוכחית מתבצעת במטרה להשוות את הרכב החברה בקבוצות שונות של אורגניזמים בשטחי שמורה הנתונים 
שלוחות  של  בזוגות  מירון  בהר  מתקיים  המרכזי  המחקר  בקר.  מרעה  ללא  ובשטחים  ומתמשכת  חזקה  בקר  רעיית  בממשק 
השנה  חודשי  כל  ולאורך  שנה  עשרים  חזקה  בקר  רעיית  מתקיימת  באחת  אך,  דומים  סביבתיים  מאפיינים  בעלות  גיאוגרפיות, 
)טיפול( והאחרת נתונה לרעיית עזים קיצית מזדמנת )ביקורת(. המחקר בוחן את המצב הנתון בשטח ללא מניפולציות נוספות. 

מבין קבוצות האורגניזמים שנבחנו במחקרנו, נציג תוצאות בפטריות, בצומח עשבוני ובפרפרים.

בקבוצת פטריות הכובע והנאדיות התקיים המחקר בהר מירון )עונה אחת( וביער ברעם )ארבע עונות(. רוב מדדי העושר והמגוון 
שנבחנו היו גבוהים יותר בחלקות שאינן ברעיית בקר. הבדלים אלו נמצאו הן בהר מירון )לא מובהק עקב מיעוט חזרות( והן ביער 

ברעם )הבדלים מובהקים(. 

נמצאה השפעה רחבה של הרעיה על הצומח העשבוני בהר מירון, המתבטאת במספר המינים והרכבם. ללא מרעה בקר, נמצאו 
גבוהים בצורה מובהקת הן עושר המינים )מספר המינים הממוצע לאתר היה גבוה כמעט פי 2 ללא רעיית הבקר( והן מדדי מגוון 

המינים.

גם בניטור הפרפרים נמצאו מדדי העושר גבוהים יותר ללא מרעה בקר. שפע הפרטים הממוצע בעפאים )ביקורת( היה כפול מזה 
שבנריה )רעיה(. השינויים באוכלוסיות הפרפרים התבטאו בעיקר במינים שהפונדקאים הם עצי חורש ומטפסים, דגניים ושפתניים. 

ניטור ארוך טווח יכול לתת תשובה אם המצב הנוכחי בשטחים שנבחנו הנו הפיך. לפי החלטות מקצועיות, בשמורות יש לנהל 
רעיה בדרך כלל בממשק רעייה מתונה עד בינונית וכן, להותיר שטחים ללא רעיית בקר כלל ולחקור בהם שינויים עתידיים בהרכב 

החברות. 

המשך מחקרנו בשנה הנוכחית נערך בזוג נוסף של שלוחות בגוש הר מירון, בעלות מאפיינים גיאוגרפיים דומים. 

ד"ר נדב אור, חברת קולפלנט בע"מ

ייצור חלבון קולגן אנושי בצמחי טבק מותמרים
חברת קולפלנט מייצרת ומפיקה קולגן אנושי רקומביננטי בצמחי טבק. קולגן זה משמש למוצרים רפואיים שונים בשוק הריפוי 
והאורטופדיה ואף לשימושים ייחודיים במוצרים עתידניים. לקולגן האנושי שמיוצר ע"י החברה מספר תכונות ייחודיות בהשוואה 
לקולגן "ממוחזר" המופק מחיות או גופות אדם. תכונות אלו מביאות ליתרונות במדדים פיזיקליים ובהתאמה לתהליכים ביולוגיים. 
קולגן ממוחזר המופק מגופות מאופיין בפגיעות במבנה המולקולרי ביחס לקולגן ראשוני )בתולי( עקב התהליכים שעבר בהטמעה 
לתוך הרקמות והתהליכים הכימיים הקיצוניים הנדרשים להפקה ולניקוי מתוך הרקמות. הקולגן של חברת "קולפלנט" הנו למעשה 
וחוזק  זו מתבטאת בתכונות אלסטיות  קולגן ראשוני שמופק ישירות מצמחים מותמרים כשם שהיה מיוצר בגוף האדם. תכונה 
המשתווים לקולגן המיוצר ברקמות גוף האדם ושמירה על מבנה מולקולרי מושלם הכולל מרכיבי הכרה מולקולארית של מערכות 
החלופות  פני  על  לאנושות",  חילוף  "חלקי  של  כמרכיב  לשימוש  הרקומביננטי  הקולגן  של  היתרונות  נגזרים  מכאן  בגוף.  שונות 

הממוחזרות. 

חברת קולפלנט פיתחה פרוטוקולים לגידול של צמחי הטבק שלה בחלקות שונות ברחבי ישראל בהתאמה לתנאי הסביבה השונים 
בכל איזור גידול כדי לאפשר ייצור והפקה לאורך כל השנה. החברה משתמשת באמצעי חקלאות וניטור מתקדמים למעקב בזמן 
ותגובה  ניטור  גם  כמו  גידול בתנאים מיטביים להצטברות החלבון הרקומביננטי,  כדי לאפשר  הגידול ברחבי הארץ  אמיתי אחר 
למצבי אקלים קיצונים. העלים הטריים שנקטפים בזמן מיטבי לתכולת החלבון מועברים למפעל הממוקם ביסוד המעלה, שם הם 
נגרסים ונסחטים למחית חלבונית, שממנה מטוהר ומופק הקולגן. בהמשך, משתמשת החברה בקולגן המטוהר לייצור מוצרים 

רפואיים בתחום של האצת גידול רקמות בכלל וריפוי רקמות פגועות בפרט.

גידול לחקלאי, ובתום מחזור הגידול, קונה  וניטור  על פי המודל העיסקי של החברה היא מספקת שתילים, תמיכה אגרונומית, 
מהחקלאי את העלים בחוזה מוסכם של כמות ומחיר ידועים מראש, לאורך העונה. מודל זה מבטיח לחקלאי תמורה ידועה כבר 
בתחילת העונה, בניגוד לגידולים המסורתיים, הרואים תנודות עצומות בין רווח להפסד בשנים שונות עקב מחירי שוק לא יציבים, 
ייחודית, המציעה מגוון אפשרויות תעסוקה ומסחר בפריפריה כמו גם  ותנאי גידול משתנים. קולפלנט הינה חברה אגרו-ביוטק 

תמיכה בחקלאות חדשנית בכל רחבי הארץ.

מכתביהם של מנדל וטובה פורטוגלי מאפשרים לקורא את החיים הפרטיים שמתחת למיתוס של דמות "השומר". הם משמיעים 
קול אותנטי של חלוץ וחלוצה המתמודדים עם מציאות של חלומות גדולים, אך גם של חולין וִשגרה תובעניים. בהתמודדות זו, 
שעליה מספרים מנדל וטובה במכתביהם, מתגלים השומר ואשת השומר כשהם לא פחות הירואיים מכפי שעיצב אותם המיתוס.
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ד"ר מיכאל אזבנד, אוניברסיטת חיפה

החפירה באתר מג'דוליה- בית כנסת חדש בגולן
בהרצאה יוצגו ממצאים ארכיאולוגיים משתי עונות חפירה באתר מג'דוליה בדרום רמת הגולן, יוצגו חלק מתוצאות העונות הראשונות 
ויובאו הסיבות והרמזים שהביאו לחקור את האתר. לפי נתוני התיארוך מהחפירה והסקרים שנעשו באתר, הישוב  של החפירות 
במג'דוליה התקיים בתקופה הרומית עד אמצע המאה הרביעית לכל המאוחר ולא המשיך לתקופה הביזנטית. כמו כן נמצאו באתר 

עדויות לנוכחות יישובית מצומצמת בתקופה הממלוכית. 

הממצא המשמעותי ביותר עד כה הוא חשיפתו של מבנה ציבור, ככל הנראה בית כנסת מהתקופה הרומית, בצד הדרומי מזרחי של 
האתר. מתוך הממצאים עולים מימדי המבנה, תכניתו הכללית, סגנון הבניה המאופיין בבנייה באבני גזית, שורות ספסלים הצמודים 
לקירות, ופריטים ארכיטקטוניים נוספים שמאפשרים את זיהויו. הממצאים מלמדים על כי קיים דימיון ניכר דמיון בין המבנה שנחשף 
זו, אין כל הצעה חילופית לתפקיד הבניין  לבין בתי הכנסת מהמאה הא' לסה"נ דוגמאת בית הכנסת שנמצא בגמלא. נכון לעת 
במג'דוליה שאינו בית כנסת. אם המבנה שהתגלה אכן בית כנסת, הוא מצטרף לרשימה המצומצמת יחסית של בתי כנסת כפריים 

המתוארכים היטב לתקופה הרומית שנחשפו עד כה בארץ. 

ד"ר מיכאל איזנברג, אוניברסיטת חיפה

מחידושי החפירות בסוסיתא: פולחן, ביצורים וקבורה
ודרום  והעיר היחידה במרכז  נודעה כאחת מערי מרחב הדקפוליס הרומי  )Hippos( הנמצאת ממזרח לימת כינרת  העיר סוסיתא 
הגולן. בתום 16 עונות חפירה מטעם המכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת חיפה, ניתן להתחיל ולקרוא את קורותיה. ראשיתה של 
ייסודה כפוליס כמחצית  200 לפנה"ס(,  ג' לפנה"ס(, שהוחלפה במאחז צבאי סלבקי )החל משנת  העיר כמצודה תלמית )מאה 
המאה שלאחר מכן ושגשוגה בתקופה הרומית. בד בבד עם עליית הנצרות הפכה סוסיתא למושב הבישופ, עדות לחשיבותה זו היא 
בכשבע כנסיות שנבנו בה בתקופה הביזנטית. עונות החפירה האחרונות מלמדות כי מאז סוף התקופה הביזנטית החלה דעיכתה 
של העיר, חלקים ממנה ננטשו, מרכז העיר הפך לאזור תעשייה ואיכות הבנייה ירדה. השינויים הגיאו-פוליטיים והפיכתה של טבריה, 
מצידו השני של האגם, לבירת המחוז האומאי תרמו לאיבוד מעמדה של העיר סוסיתא במרחב. רעש האדמה של שנת 749 לספירה 

השפיע אף הוא על עזיבתה והיה למעשה הקש ששבר את גבה של סוסיתא.

בשנים האחרונות מתקיימת סקירה מעמיקה של איזור הנקרופוליס הדרומי וכן זה המשתרע בחלקו הדרומי של האוכף. המאוזוליאום 
שנחשף באיזור זה ושרידי ממצאים ייחודיים נוספים מהווים עדות ראשונית לעושר המממצאים ולאפשרויות המחקר הארכיאולוגי 

העתידי הנסתר בעולם המתים של העיר. 

סדרת מבני גזית בבזלת בצידו המערבי של האוכף הייתה למוקד החפירה כאן. ייתכן ומגדל ה"אומגה" שנחשף, הוא חלק ממערך 
ביצורים ייחודי לאורך האוכף. מסכת הברונזה של האל פאן שנתגלתה על רצפתו של מגדל סמוך, הינה ללא ספק בין הממצאים 

הייחודיים ביותר מן התקופות הקלאסיות שנתגלו בארץ.

מגדל ה"אומגה" באוכפה של סוסיתא. חלק ממערך ביצורי שנועד להגן על האוכף והדרך הראשית אל שער העיר? )צילום-א' 
פאזוט, פוטוגרמטריה-א' גרשטיין, שרטוט-ב' קנון(. 
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ד"ר זינאידה אילטוב, המכון לחקר הגולן, אוניברסיטת חיפה 

ופרופ' שמואל שמאי, המכללה האקדמית תל חי והמכון לחקר הגולן, אוניברסיטת חיפה

מגמות עזיבת צעירים מעיר פיתוח בפריפריה צפונית - בעשור 2006-2015
ההרצאה תציג ממצאי מחקר העוסק בהגירה פנימית בקרב צעירים ובהם בוגרי בתי ספר תיכוניים ותושבי עיירות פיתוח בפריפריה 
הצפונית. בסקרים שערכו בשנים -2006 2015 נבחנו מגמות אלה תוך בחינת הנתונים הדמוגרפיים, ההשכלתיים והתעסוקתיים 
של בוגרי התיכון שגרו בעיר פיתוח זו בשנות סיום לימודיהם. נוסף לכך נבחנו הסיבות שגרמו צעירים להישאר בה או לעזוב אותה. 

בכל אחד משני המדגמים נשאלו 600 בוגרים. 

ממצאי המחקר מלמדים שמבין בוגרים אלה במהלך העשור 2015--2006 עלו משמעותית שיעורי העזיבה של צעירים ומשכילים 
מהעיר בה נערך המחקר. דפוסי הבחירה של הנשאלים לגבי יישובי היעד נבחנו בשלושה היבטים: סוג היישוב, מיקומו הגיאוגרפי, 
ואשכול חברתי-כלכלי. רוב בני קצרין שעזבו מעדיפים להתגורר בערים באזור המרכז השייכות לאשכול חברתי-כלכלי גבוה מאשר 
המגורים.  למקום  ביחס  לניידות  יותר  רב  פוטנציאל  בעלי  הם   ,45—35 בני  מאשר  יותר   ,24--34 בני  הצעירים,  שנעזבה.  העיר 
האוכלוסייה המשכילה )בעלי תארים אקדמיים( עוזבת את העיר הפריפריאלית יותר מאשר בעלי השכלה לא אקדמית, ופחות 
מעוניינת לחזור. בהשוואה לנתוני הסקר שנערך על ידי המכון ב-2006, מבין אלה שעזבו עלה משמעותית שעור הצעירים שבחרו 
הצעירים  ידי  על  נתפשת  ויותר  יותר  שנעזבה,  הפריפריאלית  העיר  האחרון  העשור  במהלך  הארץ.  במרכז  בערים  להשתקע 
הנשאלים כישוב דל משאבים ברוב היבטי החיים: תעסוקה, פנאי, שירותים )למעט שירותים מוניציפאליים( וכדומה. המסר של 
חולשה ופריפריאליות משותף לרוב הצעירים שהשתתפו במחקר, גם לאלו שעזבו וגם לאלו שנשארו לגור בה. לתדמית זו ישנה 

חשיבות רבה בתהליך קבלת החלטות לגבי מקום המגורים.

מר יוסי אלון ופרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

עמק החולה וסביבתו בראשית המאה ה-19 על פי דיווחו של אולריך יספר זטצן
סיפורו של הנוסע-החוקר-המגלה הגרמני אולריך יספר זטצן, מראשוני ומחשובי 'החוקרים בהסתר' של הארצות שלחופו המזרחי 
של הים התיכון, זכה כבר לכמה התייחסויות במחקר המודרני. חוקרים נהגו ונוהגים לצטטו בעיקר בכל הנוגע למחקרם של אזורים 
שעד לאותה עת כמעט ולא דרכה בהם רגל אירופית, ורשימת הישגיו המחקריים וגילוייו ארוכה ומרשימה. אלא שהעובדה שהן 
המכתבים הן הספר ראו אור בשפה הגרמנית, הביאה לכך שהמידע הרב והאמין שזטצן מזמן לפנינו לא הצליח למצוא את השימוש 

הראוי. 

מחצביה  בדרכו   ,1806 בינואר-פברואר  מסיורו  בעיקר  הירדן,  ומקורות  החולה  עמק  באזורי  מסיוריו  רשמיו  מוצגים  זו  בהרצאה 
לבניאס ומשם לאורך שוליו המערביים של עמק החולה עד לגשר בנות יעקב. זטצן גם היה גם הראשון שנתן בידנו מפה של האזור 
המסתמכת על מראה עיניים של סייר מנוסה, וזאת כחלק ממפה חלוצית של שקע הירדן כולו, שאמנם הוצגה כבר אבל עדין לא 
וכרטוגרפי, מאפשר להדגים עד כמה חשוב ועשיר הידע מדעי  זכתה עדין לניתוח מפורט. השילוב בין שני מקורות, טקסטואלי 
המובא במכתביו ובספר מסעותיו, להראות כיצד יכול המידע הרב מאד שנתן לנו על עמק החולה ומקורות הירדן ובתחומים שונים 
ומגוונים )גיאוגרפיה וטופוגרפיה, יישובים ועדות, עולם החי והצומח, מלאכות וחיי יום-יום, שלטון חילוני ודתי(, לשמש במחקרם של 

אזורים קשים לנגישות אלו, ולהוביל להבניית היסטוריה מעודכנת שלהם. 

אדר' יעל אלף, רשות העתיקות 

גב' נירית קורן לורנס, מכון שדמות

חיבור קהילה למורשת ביסוד המעלה
ואת  ביסוד המעלה  והלא מוחשית  ההרצאה תסקור את תהליך העבודה עם הקהילה המקומית בשימור המורשת המוחשית 
את  למקום  המקנה  עשירה  והיסטורית  ארכיאולוגית  מורשת  נשתמרה  המעלה  ביסוד  בבסיסו.  העומדות  הרעיוניות  התפיסות 
אופייו הייחודי. ערכם של נכסים אלו אינו חדש לאנשי המושבה והמועצה המקומית וכך גם מעורבותה ארוכת השנים של המועצה 
לשימור במקום. לאחרונה יזמה רשות העתיקות פרויקט שימור באתר בית הכנסת העתיק ובמפעל הסוכר כחלק מפרויקט הצלת 

בתי הכנסת בגליל במימון פרויקט 'ציוני דרך'. 

ביסוד  המורשת  להעצמת  רחבה  מסגרת  לבניית  ומשמשות  הקהילה  ידי  על  נערכות  העתיקים  האתרים  של  השימור  פעולות 
בין המועצה המקומית, רשות העתיקות  יוזמה לשיתוף פעולה  זו צמחה  המעלה על כל היבטיה. כתוצאה מפעילות קהילתית 
והמועצה לשימור בכדי לשלב את הנכסים בתוכניות פיתוח סביבתי-נופי ובפעילויות החינוכיות, התרבותיות, התיירותיות והיזמיות 

במושבה. 

תחושת  את  לחזק  המורשת  של  כוחה  משמעות  של  מההבנה  נובעת  השימור,  תפיסת  במרכז  הקהילה  את  המציבה  הגישה 
ייחודית המשלבת בין עברה לבין ההווה. שיתוף הקהילה המקומית והקהל הרחב  השייכות הקהילתית ולהקנות לקהילה זהות 
לחברי  המשותפים  המקום  לערכי  המודעות  העלאת  המורשת.  לנכסי  אמצעי  בלתי  קשר  ליצור  מאפשר  השימור  בפעילויות 

הקהילה, ועשייה אקטיבית לשימורם מחזקים את הלכידות הקהילתית והחיבור של האנשים למקום.
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גב' הילה אלקובי, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית אוהלו 

ד"ר דוד בורג, המכללה האקדמית אוהלו והמכון לחקר הגולן, אוניברסיטת חיפה

ההתפתחות הדינמית של ערי הגליל
המשוואה  חוקיות  לפי  לגדול  נוטות  אוכלוסיות   .S-curve (Mulligan, 2006( של  תבנית  מציגות  בעולם  הגדולות  הערים  אוכלוסיות 
הלוגיסטית )Verhulst, 1838(, כאשר בתחילת תהליך הגדילה, המגבלות בעלות השפעה נמוכה יחסית והגדילה מהירה מאוד. עם 
הזמן, תוך גידול באוכלוסייה, מגבלות המערכת )משאבי סביבה, למשל( מקטינות את קצב הגדילה )Ausubel et al., 1998). ממצאים 
המחקר המוצגים מאששים את השערת המחקר שרשויות מקומיות בגליל, כמו כרמיאל, נהריה ועכו, התפתחו באופן עקבי לפי 
התבנית הלוגיסטית. רשויות אחרות בצפון, כנהריה, צפת, טבריה, חצור הגלילית ועוד, אף מראות שתי פאזות גדילה התואמות 
בזמן לגידול אוכלוסין כחלק מתהליכי קליטת עולים – הראשונה לאחר קום המדינה והשנייה בעליה מארצות חבר העמים במהלך 
שנות השמונים והתשעים. במפתיע, קבוע קצב הגדילה )r( נמצא בתחום מאוד צר, ללא תלות במיקום הגאוגרפי של היישוב, 
 (K( דבר המעיד על אחידות בלתי צפויה בקצבי הגדילה המירביים. לעומת זאת, כצפוי יש מתאם בין פרמטר גודל הישוב הסופי
והמרחק ממטרופולין חיפה. המשותף לכל הרשויות הוא קצב גדילה הדועך כבר למעלה מעשור המעיד על אינרציה המשפיעה על 

המערכות האיזוריות. תוצאות אלה עשויות לתת תובנות לדינמיקה של הפריפריה הצפונית והקשיים של האזור כולו.

מר רון אפרת, האוניברסיטה העברית, גב' גבריאלה שני, המכללה האקדמית תל-חי, 

ד"ר רואי גוטמן, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי וד"ר ניר ספיר, אוניברסיטת חיפה

השפעת מליחות המים הנצרכים על ציפור שיר בנדידה
על-מנת להצליח ולסיים את מסעות הנדידה הקשים, ציפורי שיר נודדות צוברות דלק המורכב בעיקר משומן. לצורך צבירת השומן 
לפני ובמהלך הנדידה עוצרות הציפורים באתרי חניית ביניים בהם הן מנצלות את משאבי המזון המקומיים. קצב צבירת השומן 
בין השאר בזמינות מי  כי קצב צבירת השומן תלוי  ולכן על שרידות הציפורים. מחקרים קודמים הראו  משפיע על קצב הנדידה 
מדבר  חציית  לפני  דרום  לכיוון  בסתיו  הנודדות  לציפורים  חשובה  עצירה  כנקודת  המשמשת  בישראל,  העצירה.  באתר  השתיה 
הנעשית  וההשקיה  בשפכים  הטיפול  מפעלי  בשל  בעיקר  זאת  מליחים,  הינם  לציפורים  הזמינים  המים  ממקורות  רבים  סהרה, 
במים מושבים. אולם, טרם נעשתה בדיקת ההשפעה של מקורות מים אלה על הדיאטה וקצב צבירת השומן של ציפורים נודדות. 
בדקנו זאת באמצעות ניסוי מבוקר: לכדנו ציפורי שיר מהמין סבכי שחור-כיפה )Sylvia atricapilla( בחניון האלה שליד רמות נפתלי 
במהלך נדידת הסתיו של 2013, והעברנו את הפרטים לכלובים בחוות המטעים שבעמק החולה. לאחר תקופת אקלום בת יומיים, 
את  חילקנו   .)Tenebrio molitor( קמח  וזחלי   )Pistacia atlantica( אטלנטית  אלה  פירות  שהכיל  הגבלה  ללא  מזון  קיבלו  הציפורים 
הפרטים לשלוש קבוצות ניסוי כך שכל קבוצה קיבלה מים באחת משלוש רמות מליחות )מי ברז – 0.3 פרמיל NaCl, 4.5 ו-9 פר-מיל 
NaCl( למשך מספר ימים. בחנו את השפעת רמת המליחות של המים על הדיאטה, צריכת המים וקצב צבירת השומן של הסבכים 

ומצאנו כי קצב צבירת השומן הושפע בעיקר מכמות הפירות שנצרכה ולא ממליחות המים. עם זאת, מליחות מים מוגברת הביאה 
לצריכת מים גבוהה יותר יחד עם המזון, כאשר סבכים שתו כמעט פי 3 יותר מים מליחים מאשר מי ברז עבור כל גרם פרי שהם 
אכלו. מחקר זה הוא הראשון שמראה את ההשפעה של מליחות המים על תזונה של ציפורים בנדידה ומציע שלשינוי מליחות המים 
הזמינים לציפורים כתוצאה מיצירת מתקני טיפול בשפכים והשקיית שטחים חקלאיים במים מליחים יש השפעה שיכולה להיות 

משמעותית על ציפורים בנדידה.

ד"ר תמר אריאלי, המכללה האקדמית תל-חי

גבולות ואזוריות: האשכולות האזוריים בגליל כמדיניות מרחבית
תובנות של גבולות ואזוריות )רגיונליות( נמצאות בבסיס תפיסות תיאורטיות של מרחב וכוח. המחקר המוצע בוחן את הזיקה בין 

היבטים תיאוריים של גבולות ואזוריות לבין התוחלת לשיתוף פעולה אזורי בין-מוניציפלי במסגרות ממוסדות.

אזורים וגבולות הם תוצרים של הבנייה חברתית העשויה לגלם אינטרסים מגוונים ואף סותרים ברמה המקומית והלאומית. גבולות 
מקומיים הם מרכיב די נזיל בהגדרה של אזוריות ובסבירות "לייצר" אזור כבסיס לשיתוף פעולה ממוסד. תפיסה של אזור איננה 
נשענת על סמיכות גיאוגרפית בין ישובים בלבד אלא מצריכה זיקות של זהות משותפת, חוצה גבולות, של רשויות מקומיות. קריאה 
ביקורתית של תאוריות של גבולות, אזוריות ושיתוף פעולה בין רשויות שלטון מקומי )Inter-municipal cooperation - IMC( חושפת את 
המגבלות של מדיניות עידוד שיתוף פעולה אזורי במסגרות ממוסדות דוגמת האשכולות האזוריים בגליל, בהתמודדות עם גורמי 

עומק של פערים בפיתוח מקומי. 

מגמות עכשוויות בחקר גבולות מדגישות תהליך חברתי-פוליטי מתמשך של קביעת גבולות )bordering( וחושפות אינטרסים מרובים 
בניהולם לעומת נטיות עבר להתמקד ברמת הגבול כקו הנשלט ברמת הממשל. מכאן התובנה שתיחום מנהלי של רשויות מקומיות 
עשוי לשקף או לחלופין לאתגר גבולות תרבות, חברה, כלכלה או דת ובכך לתת ביטוי לשאלת היחס בין תהליכים רשמיים )ממשל( 

ובלתי רשמיים )חברה( בקביעת גבולות. 

הניסיון הבינלאומי מצביע על עליה מרשימה ביישום מסגרות של שיתוף בין רשויות שלטון מקומי, המגלמת ערכים של אוטונומיה 
אזורית לצד ממשל יעיל. מיסוד שיתוף פעולה חוצה גבולות מוניציפליים עשוי לאפשר מימוש יתרונות לגודל. יחד עם זאת שחקנים 
מקומיים נוטים לפעול מעמדות של כוח, ולכן יוזמות לשיתוף פעולה מסתמנות ומנוהלות דווקא על ידי רשויות אמידות. יתירה מזו, 
יש יחס ישיר בין קשרים חברתיים ודמיון חברתי-תרבותי, חוצה-רשויות, לבין תוחלת מיסוד השיתוף ביניהן. שיתוף פעולה אזורי אף 

עלול לעורר התנגדות מקומית המצריכה השקעת משאבים פעילות המבנה המשותף. 
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אזורי משקפת בעיקר אידיאולוגיה  נראה שהמדיניות הלאומית למיסוד שיתוף פעולה  בגליל,  בהתייחסות לאשכולות האזוריים 
זו היא  ואינטרסים פוליטיים וכלכליים ברמה הלאומית ופחות מכך בדיקה מעמיקה של תועלת ביחס לצרכים מקומיים. תובנה 
הבסיס להערכה שספק אם די במסגרות מנהליות כאשכולות אזוריים לתת מענה לצרכי פיתוח של יישובי פריפריה אשר חלקם 
סובלים מנחיתות חברתית-כלכלית מובהקת. אין להניח שישובים הכלולים יחד במסגרת מנהלית של אשכול יאפשרו שותפות 

אזורית משמעותית במשאבים מקומיים, בין השאר עקב הבדלי תרבות, פערי כוח וחסמי אמון. 

מר עופר בהרל, המכללה האקדמית תל-חי

מ'פליטות מתגלגלת' לקליטה מוצלחת: המקרה של פליטי קדית'א בג'יש )גוש-חלב(
מלחמת העצמאות והמאבק בין הישראלים והפלסטינים ושאלת הפליטים שמעבר לגבול זכו בלא מעט מחקרים. רוב המחקרים 
התמקדו במהלכים הצבאיים ובהסדרים המדיניים השונים ובפליטים במדינות ערב השונות. מזה כשני עשורים נושא הפליטים 
כבר  בפרשייה מרתקת הנמשכת  דנה  בקרב החוקרים. ההרצאה שלפנינו  וגוברת  הולכת  הוא להתעניינות  אף  זוכה  הפנימיים 
כמה עשרות שנים של קהילת פליטים אחת. מדובר בסיפורה של קהילת פליטי הכפר הערבי לשעבר קדית'א מתום המלחמה 
ב-1948, דרך יותר מחמש תחנות הפליטות שעברו תושביו במרוצת השנים, ועד סיומה האופטימי בימינו, כפי שעולה מהמידע 
לגבי השתלבותם בכפר גוש חלב )ג'יש(. בהרצאתי אנסה לענות על מספר שאלות הבוחנות את זהותם של פליטי הכפר קדית'א, 
מתי ומדוע הם עברו לכפר עכברה, מדוע עזבו מרביתם את עכברה ועברו לג'יש ומה היו תהליכי הקליטה שלהם בכפר החדש 

אליו הגיעו. 

בערבית מכנים הפליטים את השתלשלות האירועים שעברו על הפליטים במונח "קבוהן", שפירושו "השליכו אותנו כמו שמשליכים 
אשפה". ההרצאה מבקשת להבין את המשמעות המעשית של מונח זה שמתאר מצב של "פליטות מתגלגלת". ההרצאה מבוססת 
על רשימה ארוכה של מקורות ראשוניים מהארכיון הציוני המרכזי, ומארכיוני המועצה המקומית ג'יש, המועצה המקומית ראש-
פנה ועיריית צפת. כל אלו הוצלבו עם מקורות משניים, קטעי עיתונות רלוונטיים, וראיונות שערכתי עם תושבי קדית'א לשעבר, 

עכברה וג'יש. 

ד"ר טלי בארי, בית הספר התיכון 'עמק החולה'

"למידה תוך פתרון בעיות" – התכנית ויישומה
פתרון בעיות נחשב לאחת מהפעולות הקוגניטיביות המורכבות והחשובות ביותר לאדם. בתהליכי פתרון בעיות אותנטיות יכולה 
 Authentic Problem( להתרחש גם למידה פורייה של מושגים ותכנים מדעיים. בסביבת הלמידה הנשענת על פתרון בעיות אותנטיות
 Problem Based Learning כמו גם במובן Project Based Learning במובן STEM, PBL :משתלבות גישות פדגוגיות כגון )Based Learning

והיא מאפשרת רכישת מיומנויות חקר מדעי ותיכון טכנולוגי לצד פעולה בצוות, מיומנויות תקשורת ועוד. הלמידה המתרחשת תוך 

עיסוק בפתרון בעיה אותנטית מקנה לתלמידים תפיסת עולם הרואה במדע ובטכנולוגיה כלים משולבים לפתרון בעיות אמיתיות 
בחייהם, תוך שיפור מתמיד ומענה לצרכים אישיים, חברתיים וגלובליים.

 פתרון בעיות, למידת חקר, התנסות בחקירה מדעית והתנסות בתהליך התיכון, כל אלה נכללים במטרות ההוראה המוגדרות 
בתכנית הלימודים של חטיבת הביניים בישראל, ומטופלים בה כל אחד בנפרד. סביבת הלמידה הנקראת על ידנו "למידה תוך 
מושגים  ללמידה של תכנים,  מיוחדת  הזדמנות  ובכך מהווה  בתוך העשייה הפרויקטנטית,  בעיות" משלבת מטרות אלה  פתרון 

 .real life ,ורעיונות במדע ובטכנולוגיה בדרך המדמה את העשייה המדעית והטכנולוגית בחיים האמיתיים

עבודת התלמידים בפרויקטים של למידה תוך פתרון בעיות נשענת רבות על שימוש בטכנולוגיות חדשניות לצרכי תיעוד עשיר 
ומגוון, חיפוש מידע רלבנטי, שיתוף בין עמיתים ולמידה מתוקשבת.

היא תורמת  גם  חייהם האמיתיים  ההזדמנות הניתנת לתלמידים להתמקד בתהליך של פתרון בעיה אותה הם מגדירים מתוך 
לייחודיותה של סביבת הלמידה, ונמצאת בהלימה למטרה של חינוך לחיים.

בסביבת הלמידה המיושמת בתכנית, תלמידי חטיבת הביניים מעלים בעיות אותנטיות שהם מגדירים כבעלות משמעות לחייהם, 
דנים בפתרונות אפשריים, בוחרים פתרון מתאים, מתכננים מוצר שיתרום לפתרון הבעיה ומבצעים חקירה בכלים מדעיים כדי 
להפיק מידע אמין הנדרש לעיצוב הפתרון. תוך כדי העיסוק בפתרון הבעיה, לומדים תכנים מדעיים וטכנולוגיים רלבנטיים לנושא, 
חלקם מתוך תכנית הלימודים הפורמאלית וחלקם כהעשרה והרחבה בנושא. סביבת הלמידה מציבה לתלמיד צורך לבנות מעשית 
מודל או אבטיפוס ולבצע במו ידיו ניסוי בעל אופי מדעי, לצורך גילוי ידע הנחוץ לפיתוח הפתרון. הבעיות בהן בוחרים התלמידים 
לעסוק הן בעיות מעורפלות, ill-defined problems,  הנחשבות בספרות כמקור בעל חיוניות רבה ללמידת תכנים ומיומנויות חשיבה 

מסדר גבוה.

לצורך בקרה, משוב, הערכה  ואת המורה  אותם  בכלים ממוחשבים. התיעוד משמש  התלמידים מתעדים את מהלך עבודתם 
מעצבת והערכה מסכמת. בסיום העבודה כל קבוצת תלמידים שחקרה ביחד פתרון בעיה, מציגה את עבודתה ומעמידה אותה 

לשיפוט מגוון, הן על ידי המנחה והעמיתים והן על ידי אנשי מקצוע חיצוניים.

 WORLD סביבת הלמידה המתוארת מיושמת היום בחטיבות הביניים של שישה בתי ספר בגליל ונתמכת על ידי הארגון קדימה מדע
ORT, המרכז האקדמי לנוער במכללת תל חי, והמכון לחינוך דמוקרטי. מכון סאלד מלווה את היישום במחקר מעצב.
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ד"ר רם בוכניק, המכון לארכיאולוגיה גלילית, המכללה האקדמית כנרת

דפוסי צריכת הבשר בשלהי ימי הבית השני: תצפיות על שרידי בעלי חיים מירושלים ויודפת
במסגרת מחקר מקיף על צריכת הבשר ביהודה ובגליל בימי בית שני נאסף מתוך המקורות הארכיאולוגיים החומריים והתורניים 
מידע רב המסייע בשחזור המרחב האתני-תרבותי והחומרי. ההרצאה תתמקד בלימוד מאפיינים חשובים בצריכת הבשר בקרב 
הישוב היהודי בשלהי ימי הבית השני. זאת למרות שעדויות ישירות לשיטות השחיטה והביתור היהודיות בשלהי ימי הבית השני על 

שלל מאפייניהן הייחודיים, קשות לאיתור בעיקר בשל חתימה ארכיאולוגית נמוכה. 

בעבודה זו יוצגו תוצאותיהן של תצפיות מקיפות על שרידי בעלי חיים שהתגלו בחפירת אשפות ירושלים וצומת בריכת השילוח, 
שתיהן בנחל הקידרון וכן חפירת העיר יודפת. התצפיות סייעו ליצירת מודל למיפוי מיקום סמני השחיטה וביתור בעל החיים, וכן 
אפשרו לאפיין את סוג הכלים ששימשו את הקצבים לשחיטה ולביתור חיות המאכל. המודל מבאר את דפוס סימני החיתוך שהתגלו 
על עצמות בעלי החיים מחבל יהודה של שלהי ימי הבית השני. סקירת העדויות הטפונומיות הניכרות על-פני עצמות בעלי החיים 
מעידות על הקפדה על שמירת חוקי ההלכה היהודית וציוויה לצד חדירת דפוסי ביתור וחלוקה לנתחי בשר שמקורם במרחב הרומאי 
האירופי. נראה כי לצד הקפדה יהודית על בחירת חיות טהורות בלבד והימנעות מעריפת ראש, שניכרו בכל אתרי המחקר, חדרו 
לבתי המטבחיים היהודיים באתרים אחדים )כגון צומת בריכת השילוח( קופיצים וגרזנים שניצולם ניכר במרחבים עירוניים וצבאיים 

ברחבי האימפריה הרומאית.  

נוסף למקורות התורניים בני התקופה. זאת בניסיון  זו בעזרת צרוף נדבך ארכיאולוגי  נושא דפוסי צריכת הבשר מובהר בעבודה 
להכיר לעומק את סביבת המחייה וכלכלת הקיום של תושבי יהודה וירושלים ולצידם תושבי הגליל בשלהי ימי הבית השני.

ניקור – הסרת החלב וגיד הנשה בבהמה בלבד.

איסור אכילה אך אין איסור הנאה.

זהו מהלך מורכב של דיקור / חיתוך / גירור וניקור מונע את הצורך למכור חלקים אחוריים לשאינם יהודיים.

הניקור מתבצע לאחר השחיטה והבדיקה ולפני המליחה והצלייה. 

יש להוציא את הגיד בשלמות ביחד עם החלב שעליו כחלק מהכשרת הבשר לאכילה.

הניקור בשלושה מישורים

כלי דם

חלב

גיד הנשה

חשוב לציין כי חלב מנוקר גם בחלקים הקדמיים.

יש להרחיב מיקום גיד הנשה בבהמה, היכן יש לנקרו?

את פעולות הניקור אי אפשר להסביר ולפרט במילים בלבד הרמ"א )יורה דעה סימן ס"ד סעיף ז(: 

"וסדר הניקור ... צריך ראיה מן הבקי בניקור ואי אפשר לבאר היטב בספר".

הימנעות מאכילת החלק האחורי של הבהמה: במשך דורות רבים נמנעו בקהילות רבות מניקור החלקים האחוריים של הבהמות, 
ואכלו רק את חלקי הגוף הקדמיים כשהחלקים האחוריים נמכרו לשאינם יהודיים. מנהג זה רווח באירופה מלבד בריכוזי יהודים 
גדולים. ערים מרכזיות בהן בוצע ניקור בכל חלקי הבהמה הן ורשה, וילנא, ביאליסטוק, קובנה וקראקא )מזון כשר מן החי ח"ה פ"ג(. 

חכמי ערים אלו חיברו ספרי הסבר לפעולת הניקור.

ד"ר עמרי בונה, הקרן הקיימת לישראל

הערכת הישגי פרויקט אגמון החולה בתחום התיירות והחינוך שתים עשרה שנים מהקמתו                                  
אגמון החולה פותח כאתר של תיירות טבע על פי תכנית מתאר "אדמות החולה" ג'/8925. העקרונות שעמדו בבסיס התכנית היו:

ייעוד שטחים שהיו בעיבוד חקלאי לפיתוח האגמון, לתעלת שיט היקפית, לאזור של טבע ותיירות וליצירת מקור פרנסה אלטרנטיבי 
לחקלאים. 

הגדרת אזור אדמות הכבול, כ-25,000 דונם, כשטח המיועד לממשק חקלאי מיוחד במטרה להגן על איכות מי הכנרת ולאפשר 
ממשק חקלאי אופטימלי באדמות אלה. 

ביזמת הקק"ל הוכנה תכנית אב לנופש ותיירות בעמק החולה, תכנית שאושרה ע"י ועדת היגוי ציבורית רחבה בספטמבר 2002. 
ההמלצה המרכזית בתכנית האב הייתה להגדיר את ליבת עמק החולה, התחומה בין התעלות המערבית והמזרחית, כשטח המיועד 
לממשק משולב בעל איזונים עדינים בין חקלאות, אקולוגיה ותיירות. כמו כן נקבע בתכנית שהכניסה לליבה תהיה מבוקרת לצרכי 
אקולוגית  לבצע העשרה  הציעה  גם  אליה. התכנית  רכב  כלי  של  חופשית  כניסה  ותימנע  בלבד  תיירותי  ותפעול  חקלאי  ממשק 

בסביבות האגמון ולהוסיף פסיפס מגוון של בתי גידול. 

יישום השלב הראשון של התכנית, שהושלם בדצמבר 2003, איפשר את פתיחת אתר אגמון החולה לציבור במתכונת ההפעלה 
הנוכחית. מודל ההפעלה באגמון מספק למבקרים שירותים הכוללים: מידע והדרכה, שכירת אופניים ורכבי "קלאב קאר" חשמליים, 
שיט, שכירת משקפות וספרות בנושאי טבע וצפרות. כמו כן מוצעות למבקרים פעילויות מיוחדות הכוללות סיורים מודרכים, כגון 
"עגלת מסתור", "ספארי לילה", "סיורי זריחה" ועוד, אשר ניתנים לשילוב עם פעילויות נוספות. הולכי רגל יכולים להיכנס לאתר 

ללא תשלום.
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חלפו עשר שנים מאז החל אתר אגמון החולה בפעילותו וניתן בהחלט לומר שהוא מיצב את עצמו כאתר הצפרות המוביל בישראל 
ואחד הבולטים בעולם. מספר המבקרים באתר עלה בהתמדה מ-60,000 בשנת 2003 ל-450,000 בשנת 2015 )גידול שנתי ממוצע 
של 15%(. המגזין היוקרתי BBC Wildlife Magazine בחר בשנת 2010 באגמון החולה כאתר מספר 9 בעולם מבחינת ההזדמנויות 
שהוא מספק לצפייה בציפורים ובע"ח, הישג חסר תקדים לאתר ראשית דרכו. לאגמון תרומה חשובה לכלכלת התיירות של האזור 

המוערכת ב-60 מליון ₪ בשנה. 

נדידת הציפורים  נושא  ולחוות את  יכולים ללמוד  ומבוגרים  נוער  ילדים+,  גם מרכז לפעילות בתחום החינוך.  אגמון החולה הפך 
ונושאים שונים של שמירת טבע. פרויקט "תגלית" קבע את אגמון החולה כאתר מרכזי להעשרת חווית הביקור בארץ של נוער יהודי 

מחו"ל בנושאי טבע וצפרות.

באתר מתקיימת פעילות תרבותית ואמנותית הכוללת מופעים, פסטיבלים ותערוכות. כמו כן מתקיימת באגמון פעילות שוטפת 
ואירועים של ספורט עממי עם דגש לבעלי מוגבלויות. 

ניתן לומר במידה רבה של סיפוק שאתר אגמון החולה הגשים בעשר השנים מאז פתיחתו לציבור, את התקוות שתלו בו בכל הקשור 
לקידום תיירות הטבע והחינוך לנושאי צפרות ושמירת טבע מעל ומעבר למצופה. מודל הפיתוח וההפעלה של אגמון החולה הפך 

להיות מודל לחיקוי בארץ ובעולם והינו דוגמא מובהקת לפרויקט מחולל שינוי.

מי  של  גבוה  מפלס  משמירת  כתוצאה  לגמרי  כמעט  נעצר   1990 לפני  שהתרחש  הכבול  אדמות  שקיעת  של  המואץ  התהליך 
תהום והקצאת מנת מים מיוחדת להשקיית אדמות הכבול ושמירת כיסוי ירוק במשך כל השנה. ההשקייה בהמטרה באמצעות 
קונועים, והגדרת פרוטוקולים מדוייקים לגידולי השדה, שיפרה מאוד את הממשק החקלאי של שטחי אדמות הכבול והפדיון לדונם 

מהתוצרת החקלאית הוכפל בין השנים 2010-1990.

ד"ר דוד בורג, המכון לחקר הגולן ואוניברסיטת חיפה

האלומטריה של ערי הגליל
אנו עדים להתפתחות מואצת במחקר אורבני המתחקה אחר מדדים חברתיים-כלכליים מאקרוסקופיים על מנת ליצור תמונה 
רחבה של הדינמיקה החברתית העירונית. בהתבסס על עבודות קודמות )למשל, Batty 2000), Bettencourt ו-West )2007( פותח 
 sublinear הבסיסית של הערים הגדולות בעולם. הוא מראה שתשתיות הן תהליך scale invariant-מודל אלומטרי לתיאור הדינמיקה ה
מקנות יתרון לגודל (economy of scale), שירותים מתפתחים באופן לינארי, כאשר המנגנונים להצלחה של ערים המבוססים על גורמים 

חברתיים-כלכליים הן superlinear מטבען. היישום של מודל זה מאשש השערת המחקר שלנו כי ברשויות וערים בגליל, כמו למשל קריית 

nonlinearities דומים לתבניות הנצפות בעולם עבור משתנים מסוימים )פשיעה, תשתיות  שמונה, כרמיאל, טבריה, וצפת בעלות 
תחבורה(, אולם משתנים אחרים )שכר, אנרגיה( אינם דומים לתוצאות המוצגות בספרות המדעית. מודל זה מהווה דרך חדשה 
לחקור את הדינמיקה האורבנית של ערי הגליל בפריפריה הצפונית, תוך כימות ההבדלים הפונקציונליים העירוניים. כמו כן, מודל זה 
מאפשר השוואה של הביצועים של ערי הגליל לעומת ערי המרכז, לא רק בקנה המידה של התפתחות היישובית, אלא אף היבטים 
נוספים של חיי התושבים והסביבה שלהם. כלי מחקרי זה טומן בחובו פלטפורמה שתסייע למקבלי החלטות ליצירת התערבויות 

אופטימליות שישפרו את הגידול הכלכלי של הגליל כולו.

מר דניאל בן, "איילים" והאוניברסיטה העברית

כפרי סטודנטים
מחקר זה בחן את התועלות והתרומות בהקמת כפרי הסטודנטים ואת הצלחתו של פרויקט "איילים" בגיבוש תחושת שייכות וחיזוק 
התדמית והדימוי של אזורי הפריפריה בקרב סטודנטים החיים בכפרים, כמו גם השפעת ההשתתפות בפרוייקט על עמדותיהם 

בנוגע להישארות ביישובים לאחר תקופת הלימודים.

באמצעות מחקר השוואתי שכלל שאלונים, הבחנתי בדומה ובשונה בין הסטודנטים הוותיקים ובין אלו שרק מצטרפים לפרוייקט 
כפרי הסטודנטים של איילים. המחקר נערך בכל כפרי הסטודנטים בנגב ובגליל. הממצאים מלמדים על כך שבקרב הסטודנטים 
הוותיקים ההזדהות עם המקום נמצאה גבוה במיוחד ובאה לידי ביטוי בסיפוק מהקהילה, מההשתלבות באזור והיקשרות גבוהה 
לישוב לצד דירוג סיכוי גבוה להישארות בישוב גם לאחר סיום הלימודים. לעומת זאת, בקרב הסטודנטים החדשים שזה אך הצטרפו 

לפרויקט ההזדהות עם המקום נמצאה נמוכה ובהתאמה גם סיכויי ההישארות היו נמוכים.

התובנות העולות ממחקר זה הן כי השהות בכפר הסטודנטים והשתתפות בפרויקט מצליחות לייצר קשר רגשי למקום ולהטמיע 
את המגורים בו כחלק מזהותם של הסטודנטים. המחקר מעלה כיצד פרויקט המתגבש סביב רעיון התיישבותי וחברתי מובחן, 
המנוגדות  ברורות  עמדות  גיבוש  תוך  משותפת  רעיונית  להגשמה  המוטיבציה  את  מגביר  מחויבות,  שבו  הפרטים  בקרב  מייצר 
לסטריאוטיפים, לדימוי ולתדמית השכיחים בקרב החברה הישראלית כלפי ישובים אלה. מאידך, סטודנטים אשר טרם חוו את 
לקשיים  זאת  ומייחסים  ביישוב  מהחיים  אי-סיפוק  עדיין  חשים  מספק,  או  מלא  באופן  הפרויקט  שמייצר  הקולקטיבית  החוויה 
היישוב  תושבי  עם  שותפות  לייצר  מצליחים  הם  כי  מעידים  הוותיקים  הסטודנטים  מזו,  יתרה  במקום.  הקיימים  אובייקטיביים 
ולהיטמע כחלק אינטגראלי בישובים בהם נמצאים הכפרים וזאת באמצעות התמקדות בכינון קהילה חדשה לצד קיום אורח חיים 

סטודנטיאלי והתנדבות המחזקים את הממשק בין הסטודנטים לבין התושבים ומייצרים קשר שמתהדק לאורך זמן.

להמשיך  בכך,  והמעוניינים  לימודיהם  שסיימו  לבוגרים  שיאפשר  'בוגרים'  מסלול  לייצר  מקום  שיש  מלמדות  המחקר  המלצות 
ולהתגורר במקום תוך שימת דגש על סיפוק מחיי הקהילה. כמו כן, במקביל יש להמשיך ולהרחיב את הפעילות בתחומי שיפור 
הנגישות, התעסוקה, הפנאי והשירותים ביישובים. בנוסף יש להרחיב את הפעילויות המשותפות עם הצעירים בישובים ויש לפעול 

למתן תמריצים לעידוד השתקעות הסטודנטים לאורך זמן, אשר יאפשרו פיתוח זהות מקומית בין כלל התושבים.
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גב' נילי בן ארי, המכללה האקדמית צפת

הירדן במעשה חכמים

"כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר ה' אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה" )דברים יא לא(.

ועד  למן ספר בראשית  נזכר עשרות פעמים במקרא,  וחוצה את הארץ לארכה,  ישראל,  הירדן, שהוא הנהר הראשי של ארץ 
למגילת איכה.

הירדן מוזכר בתלמוד ובמדרשים עשרות פעמים, כגבול, כמקום עליו ובו התרחשו נסים, וכמקום בו רחצו חכמים, וחיו לחופו. 

על  סיפורים  גם  וקיימי  במקרא,  ומוזכרים  בירדן  שהתרחשו  לאירועים  לנתיבו,  שמו,  למקור  התייחסות  יש  ובמדרשים  בתלמוד 
חכמים שהתרחשו בנהר או על שפתו. 

הירדן מתפקד בדברי חכמים כהמשך ישיר לאזכורים שלו במקרא. הירדן הוא גבולה המזרחי של הארץ, וככזה יש לו משמעות 
הלכתית לגבי מצוות התלויות בארץ.

הוא הנהר הארוך ביותר בארץ ישראל, מימיו הם הרבים ביותר, וחכמים עסקו במקור שמו, בראשיתו, מקור מימיו, נתיבו, פיתוליו, 
סופו, הרכב מימיו, מהירות זרימתם, הסיבה למיעוט המים, גאון הירדן, וסגולותיו הרוחניות של המקום. דבריהם הם תערובת של 
הכרת השטח, ותצפית ריאלית, עם סיפורים דמיוניים כמו: מקור מימיו - זיעת חיות, מיעוט מימיו - עקב שתיית ההיפופוטם את 

מימיו, וסופו בלועו של לוייתן.

חשיבותו, מעבר למידותיו, היא בהיותו שער הכניסה לארץ. השער שמשה לא עברו, אבל יהושע, ובני ישראל חצו אותו. בירדן 
נעשה לבנ"י נס הדומה, אם כי במידות קטנות יותר, לנס שנעשה לבנ"י בים-סוף. המים הפסיקו לזרום, ובנ"י הלכו בחרבה. גם 
ולפיכך, יעקב היה הראשון שעבר את הירדן,  בהתייחס לנס כריתת מי הירדן, מופיעה המגמה של: 'מעשי אבות סימן לבנים', 

ובזכותו, עברו אותו גם בניו.

במסגרת הסיפור המקראי המורחב, מנסים חכמים להבין את מחשבותיו ומעשיו של משה כששמע את הגזירה שנגזרה עליו:, 
וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה" )דברים ג' כז(

גודל אבני המזבח שבנו שנים עשר השבטים בעברם את הירדן.

 חכמים מעלים כדרכם, שאלות ריאליות, בהקשר לנס. מה היה גבה חומת המים, מה היה גודל מגרש החניה, גודל אבני המזבח 
שבנו בנ"י בעברם את הירדן, וכו'.

אולם מלבד היות הירדן נהר בו נעשו נסים לבנ"י בתקופת המקרא, ולכן, המידות והתכונות המיוחסות לו הן תערובת של ריאליה 
עם פנטסיה, מציאות ודמיון, ריאליזם פנטסטי, הוא היה גם נהר ריאלי שחכמים רחצו ושחו בו, ותושבים דגו דגים במימיו. מציאות 
יומיומית זו מוצאת את ביטויה בסיפורים: הדייג שהתקשה לצאת מהמחילה, דרכי החצייה של הירדן, ופגישות דרמטיות שאירעו 
לחופיו: רבה בר בר חנה וריש לקיש, ובמימיו - רבי יוחנן וריש לקיש, רבי אלעזר ברבי שמעון והמכוער. גם בסיפורי המפגש, ניכרת 
ההתייחסות לירדן כנקודת צומת, מקום השראה בו נזרקת נבואה מפי ריש לקיש, ובו שורה השכינה ומתרחש מהפך בחייו. מקום 

בו מבין רבי אלעזר מה שלא הבין בבית המדרש, ומשנה את דרכי התנהגותו. 
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ד"ר נעמה בן זאב, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית

ביקורי מהגרים פלסטינים בכפרי מוצאם וקווי החלוקה בין כפרי לעירוני בתקופת המנדט
בין השנים 1944--1922 גדלה האוכלוסייה הערבית בחיפה מ-18,404 לכ-62,800 נפש, גידול של כ-241.2%. גידול זה נבע ברובו 
כי  ניתן להסיק מעדויות עקיפות  נתונים מספריים מדויקים על מוצאם של המהגרים,  ולא מריבוי טבעי. למרות היעדר  מהגירה 
כמחצית מן המהגרים היו כפריים פלסטינים, ורבים מתוכם הגיעו מכפרים בצפון הארץ. להגירה המונית זו הייתה השפעה כבירה 
זאת, הגירת כפריים לעיר  בני המשפחה שנשארו בכפר. למרות  וכן על  חיי המהגרים עצמם, על החברה העירונית בחיפה  על 
והשפעותיה נותרו במידה רבה מחוץ לדיון ההיסטוריוגרפי. בהרצאה זו אבחן את הקשרים של המהגרים לחיפה עם כפרי מוצאם 
בין הכפר  והתנועה  באמצעות התמקדות בשגרת הביקורים שלהם בכפר. אבקש להצביע על ההשפעות של שגרת הביקורים 

והעיר על תהליכי שינוי רחבים יותר בחברה הפלסטינית בתקופת המנדט. 

מכפר  לנשים  הנישואים  שכיחות  שם:  ביקוריהם  באמצעות  מוצאם  כפרי  עם  המהגרים  ששמרו  הקשרים  את  אבחן  בהרצאה 
המוצא, הגירה של משפחות לעומת הגירה של גברים צעירים, שמירת זכויות המהגר בקרקעות בכפר וסוג הקריירה של המהגר 
בעיר. כמו כן אסקור את ההשפעה של תשתית הכבישים והעלייה בשכיחות התחבורה הממונעת על תכיפות הביקורים. לאחר מכן 
אדון בהשפעות של הביקורים משני הבטים. הראשון הוא תרבות חומרית שהמהגרים הביאו עמם בביקוריהם לכפר, למשל ביגוד 
שנחשב "עירוני" וכן ממתקים וקופסאות שימורים, שנחשבו למותרות עירוניים. השני הוא שיפור ההכרות של כפריים עם העיר, מה 

שהקטין את המרחק בין הכפרים לעיר הגדולה גם מבחינה פיזית )קיצור זמן הנסיעה( וגם מבחינה תרבותית. 

מחקר המיקרו על ביקורי מהגרים מאפשר להאיר באור חדש שני תהליכים רחבים יותר בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית: עיור ושינוי 
הסדר החברתי ההגמוני. בשיח המודרניסטי מקובלת הדיכוטומיה בין "כפרי" לעירוני". מהממצאים עולה, כי שגרת הביקורים הייתה 
אחד הגורמים שטשטשו את ההפרדה המוחלטת בין שתי ההשתייכויות החברתיות והאקולוגיות האלה. העיר הפכה למוכרת יותר 
ומנוכרת פחות עבור המהגרים וגם עבור בני משפחותיהם שנותרו בכפר. מאפיינים שנחשבו ל"עירוניים" הפכו למוכרים ושכיחים 

בכפר, בעיקר בשנות הארבעים, כשההגירה הגיעה לשיא. 

התהליך השני שמחקרי נוגע בו הוא היחלשות הפטריארכליות בחברה הפלסטינית. טענה היסטוריוגרפית שכיחה היא כי הסדר 
החברתי הפטריארכאלי התערער מהמאה ה-19, ועוד יותר תחת השלטון הבריטי, בגלל המעבר לביורוקרטיה ישירה, עלייה באחוז 
המשכילים ואכזבת השכבות החברתיות הנמוכות והעניות מהנהגת הנכבדים. ההגירה נחשבת לגורם נוסף שהחליש את ההגמוניה 
הפטריארכאלית. ממצאיי אינם מתיישבים עם טענה זאת, שכן הם מצביעים על השתייכויות משפחתיות כגורם שהמשיך להשפיע 
הפטריארכאלית  בהגמוניה  השינויים  את  לבחון  מציעה  אני  לפיכך  צעירים.  גברים  על  בעיקר  המהגרים,  של  היום-יום  חיי  על 

כהתנסויות מורכבות, ולא בהכרח כהתקדמות )"פרוגרס"(. 

ד"ר דרור בן-יוסף, רשות הטבע והגנים

לשאלת זיהויה של חרושת הגוים – מקום מחנה סיסרא בקרב מול דבורה וברק אבינעם
הסיפור התנכ"י על מלחמת דבורה וברק בן אבינעם בסיסרא נודע בספר שופטים )פרקים ד'-ה'( כאחד הקרבות המזהירים של 
חלק משבטי ישראל בכנענים ונכונו לו הדים מספר בספרים אחרים במקרא. הסופר המקראי מזכיר את חרושת הגוים כמקום 
מושבו של סיסרא וצבאו אך אינו מוסיף פרטים על מקומה של חרושת הגוים, משם יצאו הכנענים למלחמתם בשבטי ישראל. 
תקופת  לראשית  רוב,  על-פי  מיוחסת,  העלילה  המדוברת.  למלחמה  בזיקה  רק  ונזכר  במקרא  יחידאי  הוא  הגוים  חרושת  השם 
הברזל בסביבות המאות ה-12-11 לפסה"נ, ויש מקום להעריך שהיה זה אירוע בעל גרעין ריאלי, אשר עיצב את גורלה של צפון 

כנען באותה העת. 

את מקומה של חרושת הגוים מחפשים החוקרים כבר קרוב למאה שנים והנושא עדיין שרוי במחלוקת. שתי גישות עקרוניות הוצעו 
בניסיון לאתר את המקום: האחת ביישוב קבע בולט )תל או חורבות( והשנייה בשטח פתוח בהר או בעמק )מעין מחנה צבאי ארעי(. 
בין הצעות הזיהוי יש למנות את תל עמר )וו"פ אולברייט(, תל רגב )ג' גרסטנג(, אזור הררי בגליל )ב' מזר(, אזור בעמק יזרעאל )א' 
רייני(, תל קרני חיטין )צ' גל( ואל-אחוואט )א' זרטל(. בהרצאה זו יוצע, לאור ראיות טקסטואליות וארכיאולוגיות, לאתר את חרשת 

הגוים בתל זריק אשר בעמק יזרעאל, בסמוך לנחל הקישון.
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מר אורי בן ציוני, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

אתרי יסוד המעלה- מיפוי ומשמעות
המושבה יסוד המעלה ידועה בעיקר בזכות רחוב הראשונים- הגרעין ההיסטורי של המושבה, המאופיין בבתי האבן וגגות הרעפים 
של המשפחות המייסדות. חובבי הארכיאולוגיה מכירים גם את בית הכנסת הקדום, בקצה המזרחי של הרחוב, שלאחרונה נחשף 
מחדש בפעילות הקהילתית שמקיימת רשות העתיקות באתר. בנוסף למתחם חשוב ומשמעותי זה, שאף היה אחד מהראשונים 
בישראל שקיבל הגנה סטטוטורית כאתר לשימור- קיימים אתרים ומתחמים נוספים ברחבי המושבה – המאירים ערכים אחרים 

לשימור.

ההרצאה תעסוק במיפוי ובמשמעות האתרים לשימור במושבה וכן תעסוק בראשוניות של הכרזת רחוב הראשונים ביסוד המעלה 
כעל מתחם לשימור.

גב' זוהר בן שימול, אוניברסיטת תל אביב

הקמת המוסד החינוכי בגן-שמואל והעשור הראשון לפעילותו, 1957-1947
בגן שמואל הוקם ב-1947 מוסד חינוכי, שבו התחנכו בני הקיבוץ, ילדי עליית הנוער מהגולה ומהארץ וילדי חוץ. החלטת הקיבוץ 
על הקמת מוסד מקומי ללא שותפות עם קיבוצים אחרים חייבה את הקיבוץ להתמסר לנושא הקליטה. המחקר עוסק בתהליך 
הקמתו של המוסד ובעשור הראשון לפעילותו - מוסד של קיבוץ אחד שהחליט על מוסד מקומי בניגוד לעמדת הנהגת התנועה 
שדגלה במוסדות אזוריים. למחקר שתי שאלות מרכזיות: מדוע הוקם בגן שמואל מוסד חינוכי מקומי של קיבוץ אחד? מה אפיין 

את פעילותו של המוסד בגן שמואל בעשור הראשון לקיומו? 

אנשי התנועה בקיבוץ הארצי ביקשו לדבוק בדגם שעוצב במוסד החינוכי הראשון "שומריה" במשמר העמק )שנוסד ב-1931( 
והתנגדו מאוד להקמת מוסדות מקומיים. אלא שניסיון העבר של הקיבוצים  10 קיבוצים במוסד חינוכי אזורי,  שם היו שותפים 
שהיו שותפים במוסד משמר העמק לימד אותם, שמוסד אזורי דורש השקעת משאבים רבים בכסף ובכוח אדם, משאבים שעדיף 
1945 החליטו בגן שמואל על שורה של צעדים אופרטיביים  ויוני  להשקיע בפיתרון לטווח הארוך בביתם הקיבוצי. במהלך מאי 
להקמת המוסד המקומי וב-22 במרס 1946 התקיים טקס הנחת אבן הפינה. קבוצת הנערים הראשונה החלה את לימודיה בסתיו 

1947. בפברואר 1950 כבר מנה המוסד 102 ילדים, מהם 78 ילדי עולים. 

מוסדות  של  לקיומם  בה,  ולהתנסות  לעבודה  ללימודים,  שווה  מקום  בו  שיש   - סינתטי"  "חינוך  נקראה  במוסד  החינוך  שיטת 
אוטונומיים של בני הנוער בתחום החברתי ולפעילות התנועתית במסגרת קן השומר הצעיר. החינוך הסינתטי מיזג בין מסורת 
תנועת הנוער לבין לימודים בבית הספר ברוח מחדשי החינוך של התקופה. הלימודים נערכו ב"שיטת הנושאים" - האחד מהתחום 
הריאליסטי ואחד מהתחום ההומניסטי. דגש רב הושם על חינוך אמנתי קבוצתי - טיפחו תזמורת, מקהלה, להקת ריקודים וחוגים 
דרמטיים. העבודה הועלתה, במידה רבה, לדרגת הערצה ומעין "קדושה" והיוותה חלק מסדר יומו של החניך במוסד; בגן שמואל 
הן חלק  היו אף  ופעולות התנועה  קן שומרי  ומשמעותי. במוסד התקיים  גדול  הייתה העבודה בקטיף ההדרים לפרויקט מקומי 
משגרת יומו של החניך. קליטת הנוער במוסד הייתה ייחודית בכך שילדי עליית הנוער התחנכו במשותף עם ילדי הקיבוץ. האינטרס 
בהצלחת הקליטה היה משותף, הן לילדים הנקלטים והן לקיבוץ, שהיה זקוק לרזרבה הדמוגרפית של הנערים הצעירים שניתן 
לחנכם להגשמה בקיבוץ. חוברת של נתונים מספריים מ-1961 מעידה על הישארות של 50-55% של נערים נקלטים בקיבוץ מאז 
קליטת הקבוצות הראשונות ועד לפרסומה. הקליטה אכן היוותה רזרבה דמוגרפית לקיבוץ והשפיעה על ההרכב הדמוגרפי של 

אוכלוסיית הקיבוץ לאורך שנים ארוכות. 

אפילוג: בשנת 1997 עברו ילדי המוסד ללמוד בבית הספר של המועצה האזורית מנשה – "גוונים". המוסד "נולד מחדש" כמסגרת 
של החינוך הבלתי פורמאלי של בני הנוער בגן שמואל ושמו הרשמי- "הנעורים", אך בפי אנשי הקיבוץ הוא ממשיך להיקרא מוסד 
גם כיום. להחלטה להקים מוסד מקומי היו יתרונות וחסרונות כאחד, אך היא בוודאי הייתה משמעותית ביותר לדרך התפתחותו של 

הקיבוץ והשפיעה מאוד על הרכב האוכלוסייה והנוף האנושי של החברים בו. 
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 גב' עיינה בנט, אוניברסיטת חיפה

שירותי הסביבה של חקלאות מים פנימיים בישראל – המועמדת הטבעית לניהול בר קיימא
וקיומו של כל אחד מאתנו נסמך על שירותי סביבה. כאשר התועלות המסופקות ע"י מערכות אקולוגיות  קיומה של האנושות 
ונופש. המושג  וכלה בנוף, המהווה השראה רוחנית ומשאבים לתיירות  הן החל מחמצן אטמוספרי לנשימה, מים, מזון ואדמה, 
"שירותי סביבה" מקשר בין המערכות האקולוגיות לבין תועלת האדם ומסביר את חשיבות המערכות הללו להמשך קיומנו כאן 

ואת חשיבותה של קיימות.

מערכת אקולוגית, אקוסיסטמה, מוגדרת כקומפלקס של חברות אורגניזמים שונות בתוך סט של תנאי סביבה המתנהל כיחידה 
"מערכת  הגדרת  מאקוסיסטמה.  אינטגראלי  חלק  להוות  יכולים  האדם  בני  סביבה.  שרותי  המייצרת  יחידה  ודינמית,  מתפקדת 
אקולוגית" כוללת מערכות טבעיות ומערכות שהן מעשה ידי אדם כמקורות לשירותי סביבה )MA 2005(. חקלאות מים פנימיים עונה 
להגדרה זו. שירותי הסביבה שמספקת חקלאות מים פנימיים יכולים להיות רבים ומגוונים - תלוי במאפיינים שלה )אינטנסיביות, 
מינים מגודלים, ממשק מים וכו'( ובתנאי הסביבה שבה היא מתקיימת )אקלים, תנאים טופולוגיים וגיאופיזיים(. חקלאות המים 
הפנימיים בישראל הנה ענף חקלאי יוצא דופן ביחס לחקלאות המים העולמית ובעל מאפיינים ייחודיים כמערכת אקולוגית. ככזאת 
מספקת חקלאות המים בישראל שרותי סביבה ייחודיים אשר במקרים רבים אין הציבור מודע להם. לא ניתן לדון בהמשך קיומה 
של חקלאות המים הפנימיים בישראל מבלי להכיר את שירותי הסביבה שהיא מספקת ומבלי להעריך את ערכם הכלכלי, הביולוגי 
את  לבצע  מנת  על  הכרחיות  בישראל  הפנימיים  המים  חקלאות  ע"י  המסופקים  הסביבה  שירותי  של  והבנה  הכרה  והתרבותי. 

ההחלטות הנכונות לגבי עתידו של הענף ועתידם של שרותי הסביבה שהוא מספק.

מר טארק בסול, מכללת נצרת

מכפר לעיר - התפתחות שפרעם בשלהי התקופה העות'מאנית

ההרצאה דנה בהתפתחות הכלכלית, הדמוגרפית, החינוכית והמנהלית של שפרעם )שפא עמר( בתקופת שליטי הגליל המקומיים 
הצעירים'  'התורכים  ממשלת  לתקופת  ועד   ,)1908-1856( הישיר  השולטני  העות'מאני  השלטון  תקופת  דרך   ,)1856-1750(

.)1914-1908(

וגידול בשטח הבנוי שלה.   בתקופת שלטונו של ד'אהר אל-עמר עברה שפרעם תהליך של התפתחות כלכלית, גידול אוכלוסין 
וביצע, כגון הפיכת היישוב למרכז שלטוני לכפרי הסביבה, בניין המצודה, בלימת פלישות הבדווים, עידוד  הודות לפעולות שיזם 

האוכלוסייה המקומית לעבד את האדמות והזמנת בני מיעוטים להתיישב בה.

 תקופת שלטונם של אחמד אל-ג'זאר פאשה, סוליימן פאשה, עבדאללה פאשה ועאקיל אג'א התאפיינה במדיניות של העלאת 
שיעור המסים שנגבו מן הפלאחים ובמלחמות פנימיות, שגרמו הגירה גדולה משפרעם וסביבותיה וקיפאון בהתפתחותה הפיסית. 
על אלה נוספו פלישת נפוליאון )1799( והפלישה המצרית )1840-1831(, שגרמו הרג רב בקרב תושבי הגליל המערבי ואי-שקט 
ביטחוני, ובנוסף - רעידת האדמה ב-1837 שהרסה כמה בניינים בכפר והסבה נזקים לרבים אחרים. כל אלה גרמו לפגיעה בכלכלת 

שפרעם, אוכלוסייתה הצטמצמה, נבלמה התרחבות השטח הבנוי שלה ושטחו אף נצטמצם מעט.

 בתקופת השלטון השולטני הישיר הונהגו רפורמות מנהליות וחוקתיות חשובות )התנזימאת(, השתפרו הביטחון הכללי והביטחון 
בדרכים, וגברה מאד תנועת הצליינים בגליל. בשל מיקומו של היישוב שפרעם על ציר הדרך הראשית מחיפה ועכו לנצרת, טבריה 
יחסית. חוק המחוזות העות'מאני מ-1864 הכריז אותו למרכז  ודמשק, הוא נהנה מנגישות טובה והחל לצמוח במהירות גדולה 
מנהלי של נפה הכוללת עשרים ושניים יישובים. בעקבות זאת הוקמו בו תחנת משטרה, משרד דואר ומשרדים נפתיים, התרחבו בו 
מאד המסחר והמלאכה וניתנה תנופה נוספת לגידולו הדמוגרפי והפיסי. במקביל נוסדה בו תחנת-מיסיון אנגליקנית ולצדה שירות 
רפואי ובתי-ספר לבנים ולבנות, ובתגובה לכך נכנסו לפעול בו גם ארגונים ומסדרים קתוליים שונים, בעיקר צרפתיים, שפתחו בו 
מרפאה ובתי-ספר והקימו כנסיות. תוך כדי כך נתגבש המערך הפיסי של שפרעם ובו שכונות נפרדות לבני העדות השונות )נוצרים, 

מוסלמים, דרוזים ויהודים(.

בתקופת 'התורכים הצעירים' )1914-1908( הוכרזה חוקה מתקדמת, נבחר פרלמנט והממשלה החלה לפעול להרחבת השירותים 
לציבור נתיניה. שפרעם נהנה מחוקה זאת בכך שהפך להיות עירייה ויכול היה ליהנות משירותים שונים. בתקופה זו גדלה אוכלוסייתו 
לכ-4,000 נפש, כלכלתו פרחה ושטחו הבנוי התרחב עוד יותר, נבנה בו בית-ספר ממלכתי אזורי וב-1910 הוענק לו מעמד רשמי 

של עיר.
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ד"ר נחום ברוכי, חוקר עצמאי

התיישבות הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן
תנועת הקיבוץ הדתי נוסדה בשנת 1935 על ידי חמש קבוצות של חלוצים דתיים, שעלו מגרמניה, פולין וארצות נוספות משנת 

1929, וישבו במחנות הכשרה זמניים במושבות "יהודה והשומרון" )במושגים של אז(. 

בשנים 1937 – 1948 הוקם הגוש הקיבוצי הדתי הראשון, בדרום עמק בית שאן, ובו טירת צבי, שדה אליהו, עין הנצי"ב ושלוחות. 
וכן  צורים(  ועין  יצחק  )כפר עציון, משואות  ובהרי חברון  וסעד(  דרום  יצחק, כפר  )בארות  בנגב  נוספים  גושים  נוסדו  לו  במקביל 

התחלות של גושים בגליל )ביריה, שחר ולביא( ובחבל יבנה.

המהלך התחיל בימי "חומה ומגדל", בקפיצה נחשונית מבית אלפא, ובהרחבת מפת ההתיישבות היהודית 15 ק"מ דרומה, לתוך 
הטריטוריה של שבטי הסאג'ר והע'זאוויה שבין הגלבוע והירדן, באזור הלוהט ומוכה המלריה הזר למתיישב העברי. 

ולא במקרה. שכן אחת ממטרות  11 שנים השתייכו לתנועת הקיבוץ הדתי,  11 הנקודות שהתיישבו בעמק באותן  ארבע מתוך 
התנועה הייתה הקמת "גושי התיישבות", כלומר, כמה קיבוצים בשכנות זה לזה, במטרה להשיג מטרות משותפות.

ההרצאה תציג את השאיפות האידיאולוגיות והדתיות )!( של התנועה בהקמת גושי ההתיישבות ותתאר את המאבק הפוליטי של 
תנועת "הפועל המזרחי" )אם הקה"ד( מול המוסדות המיישבים, על זכותה להתיישב בעמק בית שאן. מאבק זה נמשך מיום הקמת 

התנועה ועד עליית הקבוצה הרביעית, שלוחות, בעיצומה של מלחמת העצמאות.

כמו כן, תעסוק ההרצאה בלבטי התנועה הדתית, בין הגשמת האתגר החלוצי לבין הבעיות ההלכתיות הכרוכות בו, ותתאר את 
ההתמודדות היום יומית מול תנאי האקלים ויחסי השכנים הנדים בין קשרי מסחר לטובת שני הצדדים לבין תגרות דמים המתנהלות 

על פי חוקי המדבר. 

מר אנו ברון ומר אורן זינגבוים, רשות העתיקות

חורבת עשה - חפירות בגבול לחימה
ההרצאה תעסוק בממצאי החפירה בחורבת עשה הנמצאת במזרח הגולן. בחודש סיוון תשע"ה, יוני 2015, התבצעה חפירת הצלה 
באתר הנמצא על גדר מערכת הגבול שבין ישראל לסוריה. אתר זה מוכר עוד מתיאוריו של ג' שומכר שביקר במקום בסוף המאה 
ידי הארכיאולוגית קלייר  1967 נסקר האתר על  יותר, בשנת  התשע עשרה ותאר אתר בו התקיימה התיישבות עונתית. מאוחר 
אפשטיין שתיעדה כפר שבבתיו מצויות הרבה אבני גזית 'מעוטרות בשימשו משני'. בחפירת ההצלה המתבצעת שהחלה בשנת 
2015 נחשפו ארבע שכבות יישוב: מתקופות הברונזה הקדומה ומהתקופות ההלניסטית עד הרומית המאוחרת. בנוסף לכך זוהה 

חרס עם כיתוב- הכתב עדיין לא זוהה ולא פוענח.

המחקר בעקבות החפירה יכלול מחקר כימי ופטרוגרפי אשר ינסה לעמוד על מאפייניה של קבוצת הכלים.

פרופ' ניר בקר, המכללה האקדמית תל-חי

מר יובל כהן ופרופ' אברהם חיים, אוניברסיטת חיפה 

אנפות הלילה ובריכות הדגים בעמק בית שאן – הקונפליקט והחלופות
אנפת לילה (Nycicorax nycicorax) היא אחד המינים שדוגרים במושבות קינון בעמק בית שאן סמוך למדגה של קיבוץ כפר רופין. מאז 

הקמת ענף מדגה בראשית שנות ה-40 באזור עמק בית שאן קיים ויכוח בין הדייגים )בעלי חוות הדגים( לבין שומרי הטבע על מידת 
הנזק שגורמים מינים מסוימים של עופות מים, כגון קורמורן גמדי (Phalacrocorax pygemeus), קורמורן גדול (Phalacrocorax carbo), ליבית 

קטנה (Egretta alba), שקנאים (Pelecanus onocrotalus) ואנפות לילה. סביר להניח, כי התאקלמותם בארץ והגידול באוכלוסיותיהם 

של חלק מהמינים קשורה בפיתוח ענף המדגה. מינים אלו נחשבים לעופות מים מזיקים לחקלאות. הוויכוח לגבי אנפות הלילה 
הולך ומתחזק מאז שנות ה-90, כשדייגים אינם רואים אנפות לילה כסנטור )סימיביונט( עם האדם אלא כמזיק )טורף( הנהנה על 

חשבון האדם. 

שאלות המחקר בעבודה זו הנן בשני תחומים: 

ביולוגי/חקלאי  .1

כלכלי, המתבסס על נתוני החלק הביולוגי.  .2

בתחום הביולוגי/חקלאי שאלות המחקר הן:

מהו גודל האוכלוסייה של אנפות הלילה בעמק בית שאן? א( 

מהו ההרכב התזונתי של אנפות הלילה בעמק בית שאן? ב( 

בתחום הכלכלי:

מהו הנזק שגורמות אנפות הלילה למדגה? א( 

מהו האומדן הכלכלי הנמדד מצפייה באנפות הלילה בפרט, ומערך השימור שלהן בכלל? ב( 

אנפת לילה צורכת בממוצה 133 גרם מזון ביום, והמרכיב העיקרי בדיאטה שלה )90%( הנו דגים. הנטל הכלכלי הנובע מצריכת 
המזון של אנפות מסתכם ב-23.5 מיליון ₪ כתוצאה מאיבוד של מלאי דגים והוא מתגלה לרוב רק בעת הוצאת הדגים מהבריכה. 
844 ₪ לדונם לשנה. לעומת זאת, אנפות המים   – 311 ₪ לדונם לשנה, ובשלב שמירת חורף  הנטל באומדן ראשוני עומד על 
עשויות להיות בעלות ערך כלכלי נוסף הנעוץ בתיירות או בצפייה בעופות מים. ערך הצפייה מחושב הוא בעל פוטנציאל של 10-58 

מיליון ₪ לשנה.
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ד"ר יובל ברטוב, חברת אפק נפט וגז

תנאים ליצירת מערכות נפט בדרום רמת הגולן – פרויקט בהתהוות
מאז קום המדינה בוצעו כ-550 קידוחים לחיפוש נפט במדינת ישראל. רובם נמצאו יבשים והתובנה הכללית שהתבססה היא כי 
באזורנו לא הצטבר נפט בכמויות משמעותיות. בכדי שתיווצר מערכת נפט בתת הקרקע יש צורך בשילובם של מספר תנאים: 
הצטברות חומר אורגני רב בשכבות הסלע, חימום החומר האורגני בעומק האדמה למספר מיליוני שנה, נדידת הנפט לסלע מאגר 
ולכידתו בסלע באופן שאינו מאפשר לו להמשיך ולזרום. אחד הגורמים המשמעותיים ביותר הוא חימום החומר האורגני בעומק 
לא  האגנים  ברוב  ולכן  במיוחד  נמוכה  הינה  החום  שפיעת  ישראל  שבאזור  היא  הבעיה  החום.  לשפיעת  בהתאם  וזאת  האדמה 

התפתחו תנאים מספיקים ליצירתו של הנפט בתת הקרקע. 

ברמת הגולן מצוי אגן סדימנטרי רחב המכיל סידרת סלעים עבה הכוללת מספר שכבות המכילות חומר אורגני. השכבה העבה 
והעשירה ביותר הינה שכבה מגיל קרטיקון עליון המוכרת באזורים נרחבים במזרח התיכון המערבי. התנאים ברמת הגולן גרמו 
להבשלה של החומר האורגני בשכבות אלו בעוצמות משתנות ובאזורים שונים באגן. הסיבה לכך היא העובדה שאזור דרום רמת 
הגולן הינו חריג בשפיעת החום. התופעה כנראה קשורה לגופים מגמתיים תת קרקעיים אשר גרמו לחימום השכבות העשירות 

בחומר אורגני וליצירתו של הנפט.

משמשים  הנאספים  הגיאולוגים  הנתונים  באגן.  הפקתו  ופוטנציאל  המאגר  מרחביות  זיהוי  הנפט,  בחיפוש  עוסקת  אפק  חברת 
לבניית מודל סטרטיגרפיה סטטי תת קרקעי שהוא הבסיס למודל הפקה דינמי באגן.

ההגנה על הסביבה היא מפתח להצלחת הפרויקט, לכן החיפושים נעשים מתוך מחויבות סביבתית וקהילתית בצורה אחראית 
ושקופה ובתיאום עם כל הרשויות והגורמים הרלוונטיים, בדגש על הנחיותיהם ופיקוחם הצמוד של המשרד להגנת הסביבה ורשות 
המים. מאחר וקידוחי החיפוש הם זמניים, נבחרו לשם כך אתרים שמאפשרים ביצוע עבודה ללא שינוי מהותי של הקרקע תוך 

שימוש בתשתיות קיימות. גם החברה שנבחרה לביצוע הקידוח היא מחברות הקידוח הוותיקות, המנוסות והמתקדמות בעולם.

גב' שמחה גואטה-בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב

משולש גלילי: מושבה-מעברה- עיירה )יחסי ראש פינה חצור בשנות ה-50-60(
בשנתיים הראשונות להקמת המדינה, עלו לארץ מעל 500,000 עולים ועיקר הנטל נפל על מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית. 
לוי אשכול שהיה גזבר הסוכנות היהודית ומנהל מחלקת ההתיישבות, הגה את הרעיון המהפכני ליישב את העולים בסמוך לישובים 
ותיקים מתוך כוונה למזג את יושבי המעברות עם הישוב הוותיק ומתוך מטרה שהיישוב הוותיק יסייע במשימה הלאומית שהיא 

קליטת עלייה וכך הוקמו עשרות מעברות ברחבי הארץ.

ועוד,  בניגוד למעברות אחרות שהשתלבו בסופו של דבר עם הישוב הוותיק, כדוגמת מעברות טבעון, נהריה, בת גלים )חיפה( 
הרי שמעברת ראש פינה שהוקמה בסמוך למושבה הוותיקה לא השתלבה ולא מוזגה עימה, ועם חיסולה של המעברה עברו רוב 

תושביה לעיירה חצור הסמוכה שהחלה להיבנות במקביל לחיסול המעברה.

ההרצאה תתמקד בתהליכים המקומיים והממלכתיים שהובילו בסופו של דבר לאי מיזוגה של המעברה עם המושבה הוותיקה. 
כמו כן תעסוק ההרצאה בסיבות שהובילו לכך שבניגוד לתוכניתם של מתכנני העיירה חצור, שכיוונו לכך שהעיירה תשתלב עם 

המושבה הוותיקה הסמוכה, הרי שבסופו של דבר נקבעו שני ישובים הנושקים זה לזה כשתי מועצות מוניציפאליות נפרדות.

היו הסיבות  לשוכני המעברה שהוקמה בשטח שיפוטה? מה  פינה  מועצת ראש  יחסה של  היה  לדיון: מה  שיועלו  בין השאלות 
להתנגדותה של מועצת ראש פינה למיזוג המעברה בתוכה? מה היה יחסה הראשוני של מועצת ראש פינה לרעיון הקמת העיר 

החדשה חצור? ומה היו הסיבות לשינוי יחס זה בהמשך?

ד"ר גיורא גודמן, המכללה האקדמית כנרת

פעולות הכתר והחיפוש של הצבא הבריטי בכפר גלעדי ובתל-חי אוקטובר 1945 ויוני 1946
ההרצאה עוסקת בפעולות כתר וחיפוש של כוחות צבא בריטי בכפר גלעדי ובתל חי: הראשונה בדרישה להסגיר קבוצת מעפילים 
באוקטובר 1945 והשנייה בעקבות "ליל הגשרים" ביוני 1946. בשני המקרים נתקלו הבריטים בהתנגדות לפעולותיהם. בראשונה, 
יריות של חיל הספר על תגבורות מיישובים אחרים גרמה לפציעת שבעה אנשים, שניים מהם קשה. בשנייה פרצו הבריטים לחצר 
הקיבוץ בחיפוש אחר נשק שלא התגלה. למרות התנגדות "פאסיבית" של גברים ונשים, מאתיים וחמישים חברים הוכנסו למכלאות 
ונחקרו כמה שעות על מעורבותם בפעולות "ההגנה". שיאו העקוב מדם של האירוע היה מחוץ לגדרות הקיבוץ, כאשר יריות שוב 

נורו כלפי תגבורות מיישובי הסביבה, והפעם הרגו שלושה אנשים.

ההרצאה מבוססת על חומר ארכיוני בבריטניה ובישראל. היא מאפשרת תיאור מהימן על השתלשלות האירועים, סיפור מעשה 
אשר בינתיים הזיכרון המתעתע טשטש עם השנים. כמו כן היא ממקמת את הפעולות בכפר גלעדי במסגרת מדיניות ופעולות 
השלטון הבריטי לאכוף את מרותו על כוחות מורדים וציבור אזרחי, בארץ ישראל ובאימפריה כולה. בחינת ההתנגשויות מלמדת על 
האתגר המיוחד שהעמידה התנגדות פאסיבית או בלתי חמושה בפני כוחות ביטחון עדיפים בכוחם, אך חרדים לתדמיתם הציבורית 

ומודעים לצורך בלגיטימציה מקומית ואף בינלאומית למעשיהם ולעצם נוכחותם. 
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ד"ר אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

בשנות  פיתוח  עבודה,  קליטה,  על   ?1956 במאי  שמונה  בקרית  המחאה  להתפרצות  גרם  מה 
החמישים

ורושם. תהלוכה משותפת של מועצת הפועלים בקרית שמונה  נחוג בקרית שמונה ברוב הדר   1956 חג האחד במאי של שנת 
וטרקטורים שהגיעו מקיבוצי האזור צעדה ברחובה הראשי של העיר. כרוזים השגיבו את חברת המופת הנהנית במדינת ישראל 
ואת יחסי הסולידריות והשותפות בין הפועלים בעיירה ובכפר. ימים ספורים מאוחר יותר התפרצה מחאה חריפה של מאות עולים 
בקרית שמונה כנגד תנאי הקליטה הקשים והלא שוויוניים להם זכו. היה זה אחד מאירועים דומים שהתרחשו ברחבי הארץ ובעיקר 
ובזיכרון  בהיסטוריוגרפיה  שנתפסת  סליב  ואדי  למחאת  מבשר  גורם  בהן  לראות  וניתן  מהן  שצמחו  הפיתוח  ובעיירות  במעברות 

כאירוע המחאה המזרחית הראשון בישראל.

מה גרם לפרוץ המחאה בקרית שמונה? באיזה אופן היא דוכאה? מה ניתן ללמוד מפרשה זו על המציאות במרחב הגלילי בשנות 
החמישים?

שכמעט  מהלך  מצפון אפריקה,  יהודים שעלו  של  אלף משפחות  שמונה  בקרית  לקלוט  להחלטה  הרקע  את  ההרצאה תסקור 
והכפיל את מספר תושבי היישוב תוך כשנה. מי היה מעוניין בקליטה כה נפרדת בשלב בו העיירה עשתה את צעדיה הראשונים 
כעצמאית לאחר שנות ניהול חיצוני כמעברה? ברקע ההתרחשות נמצאים יחסי הגומלין בעמק החולה בין המועצה האזורית לבין 

קרית שמונה.

לקראת  האדמות  חלוקת  העליון,  הגליל  של  הפיתוח  מתנופת  כחלק  שמונה,  קרית  פועלי  השתלבו  בתוכו  העבודה  שוק  ייבחן 
השלמת ייבוש החולה והשוק המפולח שנוצר באזור. יתואר חוסר האונים של מועצת הפועלים בקרית שמונה להיאבק על זכויות 
העולים הפועלים בקיבוצי האזור, שנתפסו כשותפיה במערכת התנועתית. המימד הכלכלי-חברתי של יחסי הגומלין בצפון הארץ 
עמד בבסיס התפרצות המחאה של תחילת מאי 1956 ותרם תרומה מכרעת לעיצוב הניגוד בין קרית שמונה לקיבוצים השכנים 

שהתפרץ במערכת הבחירות של 1981.

אדריכל ד"ר גיל גורדון, האוניברסיטה העברית בירושלים

כניסת גג הרעפים המודרני לגליל – האם סמל קולוניאלי או צורך הנדסי?
השפעתו המתעצמת של המערב על המזרח במהלך המאה הי"ט, נשאה פנים רבות ואחד מביטוייה הבולטים היה תמורה שחוללה 
השטוחים,  גגותיהם  ועל  המתאר  רכות  הלבנות  האבן  כיפות  בין  לצוץ  החל  קווים,  ונקי  זוויתי  אדום,   - אירופאי  רעפים  גג  בנוף. 
המגובבים, של בתי הלבנט. מדובר היה בטכנולוגיית בניה מיובאת, שרכיביה הבולטים היו הרעף המשתלב (interlocking tile) מטיפוס 

ואסתטיקה,  זה לשאלות הנוגעות להנדסה, ארכיטקטורה  גג  ניקשר  גורמים קולוניאליים  ידי  כניסתו לאזור על  ’מרסיי'. כבר עם 
ולאופן השתלבותו בסביבה המסורתית. 

מטרות ההרצאה הן לברר את נסיבות כניסתה ועיתויה של טכנולוגיה זו למזרח, ולהציג על אופן קליטתה וכיווני תפוצתה באזור 
הגליל על מגוונו היישובי )הגרמני, העברי והערבי( במקומות שונים בכפר ובעיר. ההרצאה תתמודד עם השאלה האם להכנסת 
מיתרונות  שנבעו  אובייקטיביים  טעמים  שמא  או  לסמלה,  שהפכה  עד  קולוניאלית  שליטה  הפגנת  של  מניעים  היו  זו  טכנולוגיה 

ההנדסיים - הם שהפכוה לפופולארית. 
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ד"ר ראובן גפני, יד יצחק בן-צבי והמכללה האקדמית כנרת

הקהילה היהודית בבית שאן בתקופת המנדט: מקומיות, הזדהות, לאומיות
הקהילה היהודית בבית שאן )בעת החדשה(, נוסדה בעשור האחרון של המאה הי"ט והתקיימה במקום עד פרוץ המרד הערבי 
בשנת 1936. בעשרות השנים הראשונות לקיומה ידעה הקהילה צמיחה מספרית משמעותית כמו גם מיסוד והתארגנות פנימית, 
תוך שהיא נהנית ממעמד עירוני רשמי, מיחסים קרובים למדי עם האוכלוסייה הערבית המקומית, ומנצלת את התעוררותה הכלכלית 

של העיר. מאידך, נותרה הקהילה בשלב זה מנותקת במובנים רבים מן המעש ההתיישבותי הלאומי, ההולך ומתרחש סביבה. 

מאורעות תרפ"ט, שבמהלכם הותקפה הקהילה המקומית ונפצעו כמה עשרות יהודים בני המקום, שינו באופן דרמטי את מצב 
– בתמיכתם הפעילה של  חידושה של הקהילה  היהודים את העיר למשך חודשים ארוכים. עם  לנטישתם של  והביאו  הדברים, 
המוסדות הלאומיים העבריים – החלה זו מתקרבת באופן מוצהר יותר למסגרת הארגונית והאידיאולוגית הלאומית, ובמידת מה גם 

להתרחשות ההתיישבותית היהודית הצומחת סביבה במספרים גדלים והולכים. 

במסגרת ההרצאה תיבחן זהותה האידיאולוגית של הקהילה - מראשיתה ועד נטישת העיר - תוך בדיקת הגדרתה העצמית, אופיים 
של הקשרים המשתנים שקיימה עם המוסדות הלאומיים, עם האוכלוסייה הערבית המקומית ועם אנשי ההתיישבות החקלאית 

הסובבת אותה.  

פרופ' שריג גפני, המרכז האקדמי רופין, פרופ' אלי גפן וד"ר שרון רנן, אוניברסיטת תל אביב, 

Braunschweig University of Technology, Germany ,פרופ' מיגואל ונסס ופרופ' בינה פרל

ד"ר יורם מלכה, רשות הטבע והגנים

פיענוח חידת החיים המסתוריים של מאובן חי – העגולשון שחור הגחון בעמק החולה
העגולשון שחור הגחון התגלה ותואר לראשונה למדע ע"י מנדלסון ושטייניץ ב-1940 שמצאו שני פרטים בוגרים ושני ראשנים בגדה 
המזרחית של אגם החולה. במקור שויך העגולשון לסוג Discoglossus שמינים אחרים שלו מצויים במערב אירופה ובצפון אפריקה ותואר 

כמין חדש – Discoglossus nigriventer. בשנת 1950 נמצא בעמק החולה פרט נוסף של עגולשון ומאז ועד שנת 2011 לא נמצאו פרטים 

נוספים של המין. בשנת 1996 הפך העגולשון למין הראשון מבין הדו חיים בעולם שהוכרז ע"י ארגון ה-IUCN כמין נכחד. באוקטובר 
2011 התגלה בשמורת החולה פרט בוגר של עגולשון ובעקבות גילוי זה התחלנו במחקר אינטנסיבי של המין.

כי השיוך הסיסטמטי המקורי של  ומורפולוגי לימד  גנטי  151 פרטים בוגרים של עגולשון. מחקר  עד כה התגלו במהלך המחקר 
העגולשון לסוג Discoglossus היה מוטעה וכי העגולשון משתייך לסוג Latonia - סוג של חסר זנב גדול גוף שהיה נפוץ באירופה עד לפני 

כמיליון וחצי שנים והיה מוכר למדע רק ממאובנים. גילוי זה שייך את העגולשון שחור הגחון לקבוצה מצומצמת של בע"ח הידועים 
כ"מאובנים חיים". במסגרת המחקר אנו מנסים לפענח את חידת החיים של העגולשון. פרטים בוגרים אותרו עד כה רק במספר 
 )SVL( נכללו פרטים קטנים מאד שאורכם היה כ-20 מ"מ  בין הפרטים שנמצאו  גידול באזור שמורת החולה.  מצומצם של בתי 
ומשקלם כ-1.5 גרם ולעומתם הפרט הגדול ביותר שנמצא היה באורך 129 מ"מ )SVL( ושקל למעלה מ-200 גרם. יחס הזוויגים 
של הבוגרים נטה במעט לטובת הנקבות אך לא נמצא הבדל מובהק בגודל בין זכרים לנקבות. בית הגידול המועדף הוא בית גידול 
אקווטי והפרטים הם פעילי לילה, אך פרטים בוגרים נמצאו גם מחופרים ביבשה. תצפיות אקראיות מלמדות כי העגולשונים הם 
טורפים מובהקים ובין הפרטים שנלכדו היו גם פרטים שבפיהם דגים או מינים אחרים של דו חיים. במהלך הפעילות הלילית הבוגרים 
משמיעים קולות פרסום חלשים שתדירותם נמוכה והם אינם נשמעים לאוזן האדם במרחק העולה על כמטר אחד. הסונוגרמה של 

קולות פרסום אלה אופיינה.

עד כה לא נמצאו הטלות של עגולשון שחור גחון אך בחודשי האביב הצלחנו לאתר לראשונה ולתאר ראשנים של עגולשון. אורכם 
לגידול במעבדה  20 מ"מ שהובאו  ופרטים באורך  גלגול קצר  )TL(. משך ההתפתחות עד  30 מ"מ  של הראשנים אינו עולה על 

התגלגלו לאחר שבועיים בלבד. הצעירים לאחר הגלגול היו קטנים ביותר. אורכם )SVL( היה כ-10 מ"מ ומשקלם כ-0.5 גרם.

כאמור, פרטים בוגרים וראשנים של עגולשון אותרו רק בשני אתרים. אולם בדיקות DNA סביבתי לאיתור דגם התפוצה של העגולשון 
בעמק החולה מלמדות על נוכחות של DNA של עגולשון בעוד כ-8 מקווי מים נוספים. בהמשך המחקר נרכז מאמץ בניסיון לאתר 

פרטים בוגרים וראשנים גם באתרים אלה, וכן גם בהמשך פיענוח חידת החיים של מין ייחודי זה.
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מר נמרוד גצוב, רשות העתיקות

תעשיית השמן בחורבת דנעילה - עדות לשיא ולדעיכה של כלכלת שמן הזית הקדומה
בסוף שנות השבעים וראשית שנות השמונים ניהל רפי פרנקל סקר מפורט וחפירות בחורבת דנעילה. במקום נמצאו שרידי כפר 
קטן ששטחו כ-4.5 דונם ובלטו בו שרידיהם של 5 בתי בד. מתוך הממצאים עלה כי במקום הוקמה בראשית התקופה הרומית חווה 
שמתארה רבוע ושטחה כדונם אחד. החווה כללה בית בד אחד או שנים. בתקופה הביזנטית התרחב הישוב וכאמור בשיאו הוא כלל 
כ-5 בתי בד. בתי הבד הם מטיפוס מיוחד שמשתלב במכלול בתי הבד שאופייניים לתחום ההשפעה הפיניקית ורבים מהם מצויים 
בגליל המערבי. מציאות כזו של בתי בד רבים בישובים כפריים קטנים, בחוות ובמנזרים, מוכרת באתרים רבים מהתקופה הרומית 

ומהתקופה הביזנטית באזורי הארץ השונים ובגליל המערבי בפרט. 

בסקר הארכיאולוגי הסתבר שבאותה עת כמעט כל פיסת קרקע הייתה מעובדת ורק מדרונות תלולים במיוחד ומצוקים לא עובדו 
על ידי חקלאים. מחקרים שונים ובהם חקר פולן מקידוחים בקרקע הכינרת מראים שליטה של זיתים בצומח הגליל בתקופה הרומית 
והביזנטית )לאחר מכן חזרו האלונים לשלוט(. כלכלה כזו שמתמחתה בייצור שמן זית מחייבת מערכת סחר מורכבת שבה חקלאים 

שמתמחים ביצור שמן משווקים את תוצרתם ורוכשים את מוצרי המזון האחרים, ובמיוחד הדגן, להשלמת כלכלתם. 

בסוף התקופה הביזנטית חרב הישוב בחורבת דנעילה ומשך 600 שנים לפחות לא התגוררו תושבים במקום. מסתבר שבאותה עת 
ניטשו גם ישובים רבים אחרים וסקר הגליל מראה ירידה דרסטית, מ-194 ישובים שבהם מצויים שרידים מהתקופה הביזנטית עד 

13 ישובים דלים שבהם מצויים שרידים מהתקופה המוסלמית הקדומה.

מה גרם למפולת יישובית זו? חוקרים שונים מציעים ששינויים אקלימיים גרמו לירידה ביבול ולנטישת התושבים. האם ניתן לאמץ 
הסבר זה לגבי הגליל העליון? עד כמה צריכה המציאות האקלימית להשתנות כדי שתהיה שממה בגליל? אם כן איך חזרו האלונים 

לשלוט בנוף?

מסתבר שלא בכול אזורי הארץ מצטיירת תמונה דומה. באותה עת טבריה מתפתחת והופכת לכרך ענק שכולל רבבות אנשים. 
הסקר בעמק יזרעאל מראה שבמעבר לתקופה האיסלמית הקדומה מתרחב היישוב. לדוגמה נציין את רמת ישי, שם נערכו חפירות 
רבות בשנים האחרונות ונמצאו בכול מקום שרידים מתקופות שונות, אבל בכול השטחים נמצאו שרידים מהתקופה האיסלמית 

הקדומה.

אנו מציעים שהסיבה לקריסת ישובי הגליל ההררי נעוצה בהתמחות הרבה בייצור שמן הזית. משך מאות שנים הביאה ההתמחות 
ברכה על הישובים. אך כאשר, בעקבות הכיבוש הערבי, נפלטה ארץ ישראל ממערכת הסחר הבין לאומית ולא היו רוכשים לשמן, 
נשברה מערכת הקיום והתושבים נאלצו לנטוש את בתיהם ואולי חלקם היגר לאזורי העמקים, שם נשלטה הכלכלה על ידי גידול 
הדגן שבעולם העתיק שימש מקור מזון עיקרי לאדם. מעניין שבאותה עת אנו מוצאים המשכיות של ייצור השמן בעמק ודוגמה 

מיוחדת לכך הוא בית הבד שבתל צפצפות, סמוך לעין דור.

מסתבר אם כן ששינוים פוליטיים הם שגרמו לקריסת הישוב ודעיכת תעשיית השמן ולא שינויים אקלימיים מקומיים. עם זאת אין 
כאן טענה שלשינויים אקלימיים במקום אחר לא הייתה השפעה על השינויים הפוליטיים הגלובליים, שגררו שינויים דמוגרפיים כאן. 

עניין זה יש לברר במחקרים אחרים.

ד"ר איזבלה גרישקן ופרופ' אביתר נבו, אוניברסיטת חיפה

מידה  בקנה  קיצוניים  הבדלים   - בישראל  אבולוציה"  ב"קניוני  קרקע  מיקרופטריות  של  קהילות 
אזורי

הרצאה זו תציג השוואה של דפוסי הסתגלות המקומיים של מיכוביוטה הקרקעי נחשפו בארבעה "קניוני אבולוציה" הממוקמים 
באזורי המדבר הדרומיים והים התיכון הצפוניים של ישראל. "קניוני אבולוציה" אלה נבחרו במסגרת התכנית של המכון לאבולוציה, 
הניתוח ההשוואתי  ביולוגי.  מגוון  דפוסי  ומיקרואקלים על  ניגודים סביבתיים  בלימוד ההשפעה של  חיפה, המתמקד  אוניברסיטת 
הוכיח הבדלים ראויים לציון במבנה מרחבי וזמני של קהילות המיקרופטריות ורמת המגוון הביולוגי שלהן )עושר מינים, הטרוגניות, 
ECs הצפוני עם רמה מתונה של לחץ מיקרואקלים נתמך פיתוח בשפע של מינים  יליד  ושוויוניות(. סביבות פתוחות חשוף דרום 
המכיל מלנין עם נבגים קטנים, חד תאיים. למרבה הפלא, ממוקם רק 150--50 מטר סביבות בנפרד,, מסיק שנחשפו מצפון יער, 
כמו גם סביבות חקלאיות מופרעות עם השפלה אדמה שנבחרה כמינים Penicillium דומיננטיים מתרבה במהירות. בניגוד לכך, סביבות 

מדבר מאוד מלחיצות במיקרואקלים היו בשליטתה באופן גורף על ידי איטי-להתרבות, מינים בצבע כהים עם נבגים גדולים, רב-
תאיים. שני יער מתון וסביבות מדבר בקושי מלחיצות היו די קבועים והתייצב המבנה המרחבי ועונתי של קהילות המיקרופטריות, 
לפיכך, מבנה קהילת המיקרופטריות  spatiotemporal מדהימים.  לשינויי  נתונים  היו  דרום משתנים  בעוד הקהילות מהסביבות חשופות 

האדמה יכול להיות אינדיקטור רגיש של מנוגדים ותנאי סביבה משתנים ולהפגין הבדל משמעותי בקנה מידה מקומית והבדלים 
קיצוניים בקנה מידה אזורי.
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ד"ר אופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי

הורמוני גדילה צמחיים מדכאים את התפתחות Harpophora maydis, הגורם למחלת הנבילה 
המאוחרת בתירס

תירס,  צמחי  של  מהירה  בהתייבשות  ומאופיינת   Harpophora maydis הפטרייה  ידי  על  נגרמת  בתירס  המאוחרת  הנבילה  מחלת 
בסמוך למועד הבשלת הפריחה הזכרית. הפתוגן נשלט כרגע על ידי זני תירס עמידים למחלה, אך המחלה מתפשטת בהדרגה 
הצמח  שהורמוני  האפשרות  על  מרמז  המחלה,  מתפרצת  בו  התירס,  בהתפתחות  המאוחר  הפנולוגי  השלב  חדשים.  לאזורים 
 H. מדכאים את הפטרייה (kinetin) וציטוקינין (Indole-3-acetic acid) מעורבים בפתוגנזה. עבודה זו מוכיחה שההורמונים הצמחיים אוקסין

maydis בצלחות תרבית ובמבחן לשורשים מנותקים. קינטין, ובמיוחד אוקסין, גרמו לירידה משמעותית באחוזי נביטת הנבגים של 

הפטרייה. ההורמון הצמחי ג'יברלין (Gibberellic acid) לא גרם לשינוי בקצב גידלת המושבות, אך עיכב משמעותית את נביטת הנבגים. 

מושבות  גדילת  שיעור  על  מועטה  מעכבת  השפעה  הייתה  בצמח,  הגנה  ותגובות  הזדקנות  המווסת  הורמון  ג'סמונית,  לחומצה 
ונביטת הנבגים שלה. מנגד, לחומצה סליצילית, הורמון בעל תפקידים דומים בצמח, הייתה השפעה מעכבת מתונה  הפטרייה 
בשני היבטים אלו והשפעה חזקה כאשר יושם בשילוב עם אוקסין. למרות ההשפעה האנטי-פטרייתית של אוקסין in vitro, יישום של 
dimethylamine salt of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (תכשיר המחקה את ההשפעה של אוקסין), בניסוי שדה, לא מנע את המחלה. 

 H. העדויות המוצגות בעבודה זו מוכיחות לראשונה את ההשפעה המעכבת של שלושה הורמוני גדילה צמחיים, על התפתחות
maydis ומעודדות לימוד מעמיק יותר של תפקיד מנגנון הורמונלי זה ביחסי התירס עם הפטרייה.

ד"ר מיה דואני, המכללה האקדמית תל-חי

'לחבר בין הטיפות': פרויקט שיקום אדמות החולה כפרויקט מרובה מטרות
ייבוש החולה בשנות החמישים של המאה העשרים הביא לניקוז של 60,000 דונם שרובם עובדו לשדות חקלאיים והביאו תועלת 
שריפות  סחף,  שקיעה,  כגון  בעיות  יצרה  לאוויר  שחשיפתן  כבול,  אדמות  היו  שנוקזו  מהאדמות  חלק  אולם  באזור.  להתיישבות 
פנימיות, נזקי נברנים ועוד שהביאו לירידה באיכותן החקלאית. חמור מכך חמצון הכבול גרם לשטיפת חנקן לכינרת, דבר שהוריד 
את איכות מימיה, המשמשים מקור שתייה חשוב של תושבי מדינת ישראל. בראשית שנות התשעים, בשל הבעיות בעיבוד אדמת 

הכבול, נטשו החקלאים כ-7000 דונם של קרקעות. 

על רקע ההידרדרות המתמשכת של תפעול אדמות הכבול והסכנה הגוברת של זיהום הכנרת נוצרה בראשית שנות התשעים של 
המאה העשרים תכנית לשיקום החולה, שנקראה בקיצור 'פרויקט החולה'. בשלב התכנון נבחנו שתי חלופות עיקריות. החלופה 
הראשונה הייתה חלופה חקלאית, ולפיה יועלה מפלס מי התהום, אך באופן כזה שהגידולים לא ייפגעו. החלופה השנייה שילבה 
בין חקלאות לתיירות, ולפיה יש להציף במרכז שטח הכבול, שהיה הנחות ביותר מבחינה חקלאית וננטש בפועל, גוף מים ביצתי. 

החלופה השנייה, שבזכותה נוצר ה'אגמון', היא זו שנבחרה.

תכנון שינוי השטח נועד אפוא להפסיק זרימת מזהמים לכנרת, לשפר את איכות הקרקע לגידולים חקלאיים, להשיב בתי גידול 
טבעיים וליצור תשתית תיירותית שתאפשר למחזיקי הקרקע פרנסה חלופית. משימה מורכבת ושאפתנית לכל הדעות מבחינה 
הנדסית, כלכלית, אקולוגית וחקלאית. יחד עם זאת מטרת השיקום האקולוגי הייתה משנית ונועדה, מבחינת הוגי התכנית, לאפשר 
קודם כל פיתוח תיירותי אינטנסיבי, שיצור מקור פרנסה חלופי לחקלאות. במהלך ההרצאה ננסה להבין מדוע נבחרה החלופה 
החקלאית-תיירותית? באיזו מידה מטרות אלו השתלבו זו בזו? ומה היו הקונפליקטים שנוצרו במהלך מימוש המטרות השונות? 
המענה לשאלות אלה יאפשר להבין כיצד הדינאמיקה בין הגופים השונים, שהיו מעורבים בפרויקט זה, הביאה ליצירת האגמון 

כאתר של תיירות טבע. 
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ד"ר עמית דולב, מר אלון רייכמן, גב' חוה גולדשטיין וד"ר רוני קינג, רשות הטבע והגנים, 

ד"ר דרור קפוטא, מר עידן טלמן ופרופ' דיוויד זלץ, אוניברסיטת בן גוריון 

ומר יהודה יהודה, מו"פ צפון ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי

ממשק אוכלוסיות יתר של תנים ברמת הגולן – מתיאוריה למציאות
יציבותה של המערכת הטבעית, גורמות לעלייה  אוכלוסיות יתר של תנים המושפעות ממקורות מזון אנתרופוגניים, מאיימות על 
בנזקי חקלאות, ותומכות בהפצה של מחלות כדוגמת כלבת. במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20 ואילך חל גידול ניכר בהיקפי 
טריפות של בקר וצאן בגולן, לצד ירידה חדה באוכלוסיות הצבאים שהושפעו מגידול באוכלוסיות הטורפים. מצב זה הוביל לשימוש 
זו לא הובילה  במגוון כלי ממשק שכללו דילול תנים בירי, הקמת חלקות מיגון להמלטות ושימוש בכלבי הגנה. עם זאת, פעילות 
לירידה מספקת בהיקפי הטריפה ולהתאוששות אוכלוסיות הצבאים. בעבודה זו בוצע ניסיון לווסת את אוכלוסיות התנים בעזרת 

הפחתת מקורות מזון שכלל פינוי פגרי בקר במרעה, ולבחון ההשפעה עליהם ועל אוכלוסיות הנטרפים.

פינוי פגרי בקר במרעה   2011 ומשנת  נרחב,  דילול תנים בהיקף  וכללה  נערכה בדרום הגולן בשנים 2014-2005  עבודת השדה 
בהיקף של כ-300 טון בשנה מרמת הגולן. בחינת יעילות הממשק בוצעה בעזרת ספירות לילה רכובות של יונקים ומישדור של 69 

תנים, מהם 15 עם קולרי GPS. ממשק זה שימש לבחינת השפעת הטיפולים על אוכלוסיות התנים. 

שימוש במודל מחשב לאומדן השינוי באוכלוסיות תנים כתלות בדילול וזמינות מזון, הראה שממשק דילול צפוי לתרום לירידה מועטה 
באוכלוסייה כתוצאה מגיוס מהיר, לעומת תחזית לירידה לינארית בגודל אוכלוסייתם בממשק של הפחתת מזון.

בשנים 2009-2005 בוצע דילול בהיקף של 1200-800 תנים לשנה, אולם לא היה שינוי בצפיפות התנים ובשיעור שרידותם עד 
2012. לאחר הוספת ממשק הסניטציה: א. ניכרה ירידה בהיקף דילול התנים בהיקף של מעל 40% ביחס לשנים קודמות. ב. צפיפות  
- לא ניכרה מגמת שינוי ברורה, למרות דילול של מאות תנים בשנה וסניטציה. ג. גודל תחומי המחיה בקרבת היישובים היה קטן 
מאוד )פחות מ-1 קמ"ר( וגדל עם התרחקות מהם. ד. דפוסי התנועה - לאחר התחלת הסניטציה הוסטו מוקדי הפעילות אל קירבת 
היישובים החקלאיים. ה. היקפי טריפת עגלים - הייתה ירידה משמעותית בהיקפי הטריפה בממשק של דילול + סניטציה. ו. נצפתה 

מגמה של גידול בספירות הצבאים בדרום הגולן בהיקף של כ-20% לשנה לאחר תחילת ממשק הסניטציה. 

תוצאות מחקר זה מצביעות כי הפחתת מקורות מזון ממקור אנתרופוגני הוא כלי ממשק חיוני לוויסות אוכלוסיות יתר של טורפים. 
עם זאת, נדרשת סניטציה בסקאלה רחבה ובמגוון מקורות מזון זמינים בכדי לקבל השפעה משמעותית. ללא טיפול במקורות מזון 
נוספים בשטח, כמו רפתות, מרכזי מזון מזבלות ומוקדי מזון נוספים, ממשק הסניטציה של פגרי בקר במרעה צפוי להיות ביעילות 

לא מספקת וסיכוייו לצמצם את צפיפות התנים הכוללת פחותה.

פרופ' ערן דולב, המכללה האקדמית תל-חי

האויב האמיתי הן המחלות- ההיבטים הרפואיים של הלחימה בגליל- סתיו 1918
בערבו של ה-30 בספטמבר 1918, התייצבו פרשי הגיס המדברי הרכוב הבריטי בשערי העיר דמשק. היה זה שיאו של מסע קרבי 
19 בספטמבר. הגעת הכוחות הבריטים לדמשק  ארוך שתחילתו בהבקעת מערך המגננה הטורקי מצפון לנהר הירקון אור ליום 
סימלה את התמוטטותו המוחלטת של הצבא העותמני בחזית ארץ ישראל. הפרשים האוסטרלים צוו שלא להיכנס אל תוך העיר, 

יען כי משיקולים מדיניים הוחלט שכובש דמשק ה"רשמי" יהיה הנסיך פייסל, מפקד כוחות "המרד הערבי".

הטורקי  הצבא  בריסוק  שהחלה  הצבאית  המערכה  מגידו":  "מערכת  של  המבצעיים  להיבטים  הוקדשו  רבים  ומאמרים  ספרים 
באזור השרון ופריצתן המהירה של עוצבות הרוכבים צפונה, הרחק אל מעבר לקווי האויב. בתנועתם המהירה חסמו הרוכבים את 
הצירים האפשריים לנסיגה ליחידות הטורקיות המוכות ונתקו את קווי התקשורת והאספקה שלהן. הרבה פחות נכתב על ההיבטים 
כי בשלב הראשון של  העובדה  תצוין  אם  די  והנפגעים בשטח.  החולים  בעבור  ומשמעותם  הרפואיים של ההתקדמות המהירה 
מערכות ארץ ישראל – שלוש מערכות עזה וכיבוש ירושלים, סבל חיל המשלוח המצרי מאלפי נפגעים ומתחלואה מצומצמת ואילו 
במערכת מגידו היחס התהפך באורח קיצוני. על כל פצוע שטופל במערכת הרפואית אושפזו 37 חולים, חלקם במצב קשה. במהלך 

התקדמות הכוחות בגליל, 

סבלו הגייסות בעיקר ממלריה ומהשפעת ה"ספרדית". אולם הם נתקלו אף במחלות קטלניות נוספות, מגיפת הכולירה בטבריה 
הייתה רק אחת מהן. במציאות שנוצרה בעת התקדמות הכוחות בגליל תפקדו יחידות הרפואה באורח מיטבי, אולם הדבר לא היה 
מתאפשר אלמלא תמיכתו הבלתי מסויגת של גנרל אלנבי בשרותי הבריאות והרפואה, כחלק מתפיסתו  שבריאות החיילים הינה 

באחריותו של המפקד – תפיסה שהייתה ייחודית לו.



37

פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי

פינת אנה פרנק והמוסד החינוכי בגן שמואל - במחקר המשווה והבין-לאומי
שורה של מחקרים בי"ל נערכו בפינת אנה פרנק בשנים 1984-1971 ע"י לורנס קוהלברג ותלמידיו. המוסד החינוכי בגן-שמואל 
נכלל במחקר בי"ל משווה שנערך בישראל ע"י יעקב ליברמן ויובל דרור בשנות ה-90, ובמסגרתו הושווה המוסד לפינת אנה פרנק. 
ב-2011 השלימה זהר בן-שימול את החסר והתרכזה בגן-שמואל, שהקדים את סאסא בקליטה שוות-ערך, תרתי משמע, של 

חניכי עליית הנוער ובני קיבוץ – בניגוד למקובל.  

פינת אנה פרנק, כדגם ייחודי של פנימייה אינטגרטיבית עניינה את פרופ' לורנס קוהלברג והוא ותלמידיו )לימים פרופסורים( יוסף 
רימר וג'והן סניירי חקרו בה באינטנסיביות רבה. קוהלברג חקר שלוש קבוצות על פי סולמות 'ההתפתחות המוסרית' שבנה, והגיע 
למסקנה שאחרי שנתיים–שלוש בסאסא ציוניהם של בני עליית הנוער היו גבוהים דרמטית מאלה של בני גילם מעליית הנוער שלא 
היו בקיבוץ, אך ציוני ההתפתחות המוסרית שלהם לא היו גבוהים כמו אלה של בני גילם מהקיבוץ. בדיון בממצאיו המליץ קוהלברג 
לראשונה להקים 'בית ספר רפורמי' שיישם את מאפייני הקבוצה החינוכית בקיבוץ וכך יפתח את השיפוט המוסרי גם בתנאים 
לא-קיבוציים. רימר הדגיש את מרכזיות חברת הנעורים על שלושת מרכיביה –לימודים, עבודה וחברה – בהצלחת האינטגרציה, 
נוסף על תרומת האווירה הכללית של הקיבוץ. סניירי שב לאותן שלוש קבוצות, אישר את ממצאי קודמיו והמליץ ליישם חמישה 
אמצעים הנקוטים בדיונים הקבוצתיים ב'פינה' בכל מערכת חינוכית שהיא: )א( הצבת בעיות במונחים של סוגיות מוסריות; )ב( 
ביטוי פתוח ומגוון של דעות, וגם של הארגומנטציה - הסיבות מדוע הקבוצה צריכה להחליט כך או אחרת; )ג( השתתפות המחנכים 
המבוגרים, שללא סמכותיות ותוך עידוד וויכוח החופשי מציגים נקודות מבט המאתגרות את הנערים; )ד( מיקוד הדיונים בסוגיות 
לכלל החלטה  בשיחות  העולה  סוגיה  כל  עיבוד  )ה(  אישיות;  לשאיפות  קבוצתיות  נורמות  בין  ובהתלבטות  אמיתיות מהיום-יום 
קבוצתית. על סמך מחקריהם פיתחו קוהלברג ועמיתיו את גישת 'הקהילה הצודקת' )פיתוח של 'בי"ס רפורמי'(, המבוססת על 

דיונים קבוצתיים וכיתתיים במסגרת חברות תלמידים, ויישמו אותה בבתי"ס יומיים ברחבי העולם ובישראל.

שבחן  במעשה",  הלימודים  "תכנית  על  משווה  מחקר  יזם  בפרנקפורט,  בי"ל  למחקר  הגרמני  המכון  ראש  מיטר,  וולטר  פרופ' 
קשר בין תהליכים חברתיים-תרבותיים וחינוכיים. הוא פנה למכון לחקר החינוך הקיבוצי באורנים )באמצעות המדענית הראשית 
כלל את  )1995/6(. המחקר  ובעברית  בגרמנית  דרור  ויובל  ליברמן  יעקב  ופרסמו  בישראל, שערכו  לביצוע המחקר  במשה"ח( 
ל'דגם  נמצא שהמוסד פעל בהתאם  בגן-שמואל. במחקר  ובהם המוסד  בתי"ס  - ארבעה  וה'מיקרו'  ה'מאקרו' הארצית  רמת 
הבלתי-פורמאלי' של ראובן כהנא, שהותאם למודל של הברמס על 'תרבות', 'חברה' ו'חיברות': הישגיות לימודית לצד ערכיות 
חברתית ומחויבות ערכית ע"פ נורמות שדנים עליהן – ופיקוח חברי עליהן; סימטריה בין חניכים למחנכים ויחסי אמון בין המנהלים 
היום-יום.  'מצויינות' רבת תחומים; הסמלה של  חניכים; מורטוריום שמאפשר  אוטונומיה מתרחבת של  וולונטריות;  למנוהלים; 
ההשוואה לאנה פרנק התבטאה בשימוש בגישת 'הקהילה הצודקת' בחיפוש הזהות האישית ובכול יתר מאפייני המוסד דאז בגן-

שמואל שפעל עד 1997, הדומים מאד לאלו של פינת אנה פרנק דאז.                   

גב' ורד האס, אוניברסיטת חיפה

השפעת אמפתיה וחרדה בין קבוצתיות על יחסי בני נוער יהודים וערבים בישראל
המחקר הנידון השתמש במודל התיווך של פטגרו וטרופ (Pettigrew & Tropp, 2008), אשר מבוסס תאורטית על 'השערת המגע', כדי 

לבחון את הקשרים בין מגע חברתי, אמפתיה וחרדה בין קבוצתיות והיחסים בין הקבוצות. 

אוכלוסיית המחקר הורכבה מ-401 תלמידים יהודים ו-486 תלמידים ערבים, בכיתות ח - יא מבתי ספר באיזור הצפון. סך הכל 
נאספו במחקר 2,505 שאלונים בשלושה זמנים שונים, לפני, מיד אחרי וכחודשיים אחרי ההשתתפות בתוכנית. מתוך כלל בתי 
 8 ו  28 תצפיות  זוגות של בתי ספר, בהם התמקד המחקר האיכותני, עליהם נערכו  הספר שהשתתפו בתוכנית נבחרו ארבעה 

קבוצות מיקוד, מחציתן בערבית. 

בעזרת השימוש במודל, הוסברה 76% מהשונות ביחס אל קבוצת החוץ, ונמצא שישנם דפוסי תיווך שונים בין תלמידים יהודים 
ותלמידים ערבים. אצל התלמידים היהודים היחס אל קבוצת החוץ הערבית מנותב בעיקר דרך החרדה מקבוצת החוץ, בעוד 
שאצל התלמידים הערבים היחס אל קבוצת החוץ היהודית מנותב בעיקר דרך האמפתיה אל קבוצת החוץ. זאת על אף לפני 
ומובהקת משל  גבוהות בצורה משמעותית  דיווח על רמות אמפתיה לקבוצת החוץ  ההשתתפות בתוכנית התלמידים הערבים 
האמפתיה לקבוצת החוץ של יהודים. אולם לאחר ההשתתפות בתכנית רמת האמפתיה של התלמידים הערבים ירדה בצורה 

מובהקת, ורמת האמפתיה של התלמידים היהודים עלתה בצורה מעטה או חזרה לרמותיה לפני התוכנית.
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ד"ר דורון הולנד, מרכז מחקר נווה יער

כיצד צמחים חשים ומודדים קור המשפיע על תהליכים פיזיולוגיים בסיסיים כדוגמת תרדמה, 
השראת פריחה והתפתחות פרי

את התנהגותם  ולהתאים  נחשפו  הם  אליו  הקור  כמות  את  במדויק  למדוד  יודעים  שונים  הראו שצמחים  שנים  ארוכי  מחקרים 
הפיזיולוגית לרמת החשיפה לקור. צמחים נשירים זקוקים לקור בכדי להתפתח כיאות, להיכנס ולצאת מתרדמה, לפרוח ולשאת 
פרי. בעצי פרי נשירים, אי מילוי מכסת מנות הקור הדרושה לצמחים גורם לשיבוש הכניסה והיציאה מתרדמה, לפריחה לקויה, 
להפחתה ביבולים ולפגיעה קשה באיכות הפרי. לכן, למידת החשיפה לקור יש השלכות כלכליות רחבות המחייבות מחקר חקלאי 
מקיף בתחום זה. עד כה הבנת הנושא ברמה הגנטית מולקולארית לקתה בחסר בעיקר בשל המגבלות הטכניות הקשורות בגידול 
מבוקר של עצי פרי נשירים ובאורך הזמן הדרוש לביצוע ניסויים גנטיים בצמחים בעלי מחזור חיים ארוך. ההתקדמות הרבה בתחום 
הגנומי וביכולת לקבוע רצפים של גנים בקנה מידה רחב הובילו ליצירה של מידע גנטי חסר תקדים הקשור בהרכב הגנום של עצי 
פרי, באופן ההפעלה של קבוצות רחבות של גנים בתגובה לשינויים סביבתיים וביכולות למצוא סמנים גנטיים בהיקף נרחב ללימוד 
דרך ההורשה של תכונות בעלות חשיבות חקלאית. הידע התשתיתי הרחב שנרכש מאפשר כיום ליישם גישות גנטיות ללימוד 
הבקרה הגנטית הקשורה בחישה של מנות קור בעצי פרי ולפריצת דרך באיתור של גנים מרכזיים המבקרים את התופעה ואת 
דרך הורשתה בעצי פרי. הידע המולקולרי שנרכש מאפשר גם יישום שלו לייעול וקיצור תהליכי השבחה ולפיתוח שיטות ידידותיות 
לסביבה המקלות על התאמתם של עצי פרי נשירים להשתנות אקלימית. בהרצאה זו נעבור על ההתפתחויות בתחום, נדבר על 

מהות הגנים שנמצאו עד כה כקשורים במדידת מנות הקור, מהו תפקידם המולקולרי והיישום שלהם בפיתוחים חקלאיים.

תמר הולצמן, אוניברסיטת חיפה

מאפיינים מרכזיים של מעברות בטבעון ובקריית עמל 1951 – 1966
בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל הגיעו אליה מאות אלפי עולים, ונדרשו פתרונות שונים לדיור עבורם. בין השנים -1952
1950 הוקמו מעל מאה ועשרים מעברות אשר נבנו במהירות מחומרי בניה קלה )אוהלים, בדונים, פחונים וצריפי עץ( ונפרסו 
על פני כל הארץ. ההרצאה עוסקת בשתי המעברות שהוקמו בתחומי קריית טבעון בראשית שנות החמישים. מעברות אלו, כמו 
שאר המעברות, טרם נחקרו וכמעט שאין תיעוד אודותיהן. נושא המעברות לא נחקר עדיין באופן יחסי למידת התופעה בנוף 
התרבותי של ישראל ובזיכרון ההיסטורי שלה. המחקרים שעסקו בעלייה ההמונית, לא הקיפו את תופעת המעברה בנוף הארץ 
ולא עסקו באופן שיטתי באורח החיים בה. לעומת מקומה של המעברה בספרות, בתיאטרון, בקולנוע ובפזמונאות- הרי שמקומה 

בהיסטוריוגרפיה טרם עוצב וטרם נבחן באופן יסודי. 

ההרצאה מתבססת על מחקר חלוצי בתחום הבנתה של תופעת המעברות בתקומת מדינת ישראל. כלי המחקר התבססו על 
זהירה  )תוך התייחסות  ועם תושבי היישובים הוותיקים שבקרבתן  מסמכים ממגוון ארכיונים, על ראיונות עם תושבי המעברות 

וביקורתית(, ובנוסף נערכה סקירה מעמיקה של עיתונות יומית בת התקופה, ונעשה ניתוח ושימוש במפות ובתצלומי אוויר.

על פי ממצאי המחקר ניתן כעת לאפיין את המעברות ולדעת מתי הן פעלו, כמה תושבים חיו בהן ומה מוצאם, מהם הקשיים 
העיקריים שעמדו בפני התושבים שחיו בהן ובפני המועצות המקומיות שסיפקו להן שירותים שונים ועוד. דגש מיוחד ניתן לפעילויות 
בתחום החינוך ובתחום הדת ולהתארגנות וועדים מקומיים בתוך המעברות. בשתי המעברות פעלו התושבים לשיפור ושינוי מצבם 
החברתי  למקום  הגיאוגרפי  המקום  בין  קושרות  המחקר  מסקנות  הארציות.  והרשויות  המקומיות  המועצות  לפעולות  במקביל 

ועוסקות באופן הטיפול במעברות ובמידת העצמאות של המשתכנים להשפיע על גורלם וחייהם.
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ד"ר אבשלום הורוביץ, המכללה האקדמית תל-חי 

מר גיל רביץ, מו"פ צפון

השימוש במים גיאותרמיים )מי קידוח שמיר( לחקלאות מים בגליל
ארטזי.  בכח  ונובעים  מטר  כ-1400  של  בעומק  שנמצאו  תרמו-מינרליים  מים  הם  שמיר,  בקידוח  שנתגלו  הגיאותרמיים  המים 
ועוד. מכאן  ברזל  נחושת,  מגנזיום,  סידן,  גופרית,  כגון  ומתכות  מינרלים  והם מכילים  52 מעלות  היא  טמפרטורת המים במקור 
שלמרות הפוטנציאל החשוב שלהם כתוספת בשנות בצורת, השימוש במים אלה לחקלאות מחייב בדיקה זהירה ע"מ להימנע 
דגים במים הגיאותרמיים  גידול  2012 מבצע מו"פ צפון מחקר לגבי הפוטנציאל של  מנזקים לטווח קצר או ארוך. החל משנת 

במתכונת של ניסויי שדה. 

המטרה היא לבחון את ביצועי הדגים במי קידוח שמיר הן בתקופת גידול קייצי והן בשמירת חורף על מנת שאפשר יהיה לגבש 
פרוטוקול תפעול אופטימאלי של ניצול המים החמים לגידול דגים בגליל, בעיקר אמנונים.

שמירה וגידול חורפי של אמנונים: בשלוש בריכות עפר בנות 3 דונם כ"א במדגה להבות הבשן אוכלסו דגי אמנון מזן ציטרלדה 
)אמנון יאור( שהתקבלו מחוות הרבייה של דגי הדן בחמת גדר. לבריכות הוזרמו מים חמים בספיקה מבוקרת כך שתישמר בחורף 
טמפרטורה של 21--18 מעלות לשמירת חורף וטמפרטורה של 28--26 מעלות לגידול חורפי. בוצע מעקב אחר כל הפרמטרים 

של איכות המים ושל ביצועי הדגים בהקשר של גדילה, הישרדות וניצולת מזון במשך שני חורפים עוקבים 2012-14. 

נמצא שכמות המים החמים הדרושה לשמירה חורפית בבריכות הפתוחות היא כ-7--5 מק"ש לדונם ולגידול חורפי כ-15 מק"ש 
לדונם. ההישרדות של הדגים בחורף הייתה בשיעור ממוצע של כ 80--60 אחוז, טוב מהמקובל בענף. גידול חורפי היה טוב גם כן, 

הן בהקשר של קצב גדילה, ניצולת מזון והישרדות, כמקובל בענף בקיץ. 

רבייה: באפריל 2014 בוצעו ניסויים בהטלות אמנונים במים הגיאותרמיים. להקת רביה של דגים מזן הצ'יטרלדה שכללה 3,000 
נקבות ו-1,000 זכרים אוכלסו בבריכת עפר של 2 דונם שמולאה במי הקידוח. בוצעו 4 סבבי רבייה שבהם נאספו כ-3,600,000 

לרוות שהועברו להיפוך מין לזכרים באמצעות מזון הורמונאלי.

בחורף 2014-15 בוצעו הטלות אדמונית בחממה שנבנתה במיוחד ובה נבחנה האפשרות לחסוך במים חמים. גם כאן תוצאות 
ההטלות היו טובות.

מסקנות: שמירת חורף, גידול ורביה של אמנונים אפשריים במים הגיאותרמיים של קידוח שמיר.

בימים אלה נבחן גידול של מיני דגים אחרים כגון קרפיונים ובורים וגם סרטנים.

המשאב הזה עשוי להוות בסיס לשיקום ענף המדגה בגליל העליון ופיתוחו לכדי פעילות כלכלית רווחית לתושבי הגליל.

מר אורי הייטנר, המכון לחקר הגולן ומכון בן גוריון בשדה בוקר

קצרין בירת הגולן
לבין  הפיתוח  עיירות  בין  ובעוינות  במתח  השיא  שנות  היו  שעברה,  המאה  של  ה-80  שנות  וראשית  המאוחרות  השבעים  שנות 
הקיבוצים והמושבים, באזורי ההתיישבות בפריפריה. עוינות – שהגיעה לשיאה בהתפרצויות אלימות בבחירות 1981. באותן שנים 

קמה קצרין, המרכז העירוני שבמרכז הגולן. קצרין קמה בשנת 1977, עשור לאחר ראשית ההתיישבות הכפרית בגולן. 

בקרב מייסדי קצרין ודוחפי הקמתה ביישובים החקלאיים, הייתה הכרה בצורך להפיק לקחים ולעשות זאת אחרת. שם הקוד היה: 
קצרין בירת הגולן. בהרצאה אציג את הרעיון של הקמת עיר במרכז הגולן, שליווה את ההתיישבות בגולן ואת תכניות ההתיישבות 
מן ההתחלה ובעיקר מאז מלחמת יום הכיפורים. אציג את המעורבות הרבה של תושבי הגולן וועד יישובי הגולן במאבקים להקמת 
קצרין, בהקמת גרעין קצרין ובהקמת היישוב. אציג את הקמת המועצה האזורית גולן וההכרעה להקים את המועצה בתוך קצרין. 
אבחן את החזון של קצרין בירת הגולן מול הביצוע בשנים הראשונות, תוך התמקדות בשלושה שיתופי פעולה בין קצרין והמועצה 

האזורית: ועד יישובי הגולן, בית הספר המשותף "נופי גולן" והעיתון "ארץ הגולן".
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ד"ר סער הראל, אוניברסיטת תל אביב ומשרד החינוך

"פינת אנה פרנק" – מקוהלברג לברנקו-וייס; מאינטגרציה פנים קיבוצית לאינטגרציה אזורית
ביה"ס 'ברנקו וייס על שם אנה פרנק' )להלן: ביה"ס 'אנה פרנק'( שבסאסא, ביה"ס 'עינות ירדן' שבעמיר וביה"ס 'עמק החולה' 
שבכפר בלום נחקרו על ידי בעבודת דוקטור על שלושה בתי ספר על-יסודיים קיבוציים במוא"ז הגליל העליון ומעברם מבתי"ס 
מרכזיות,  תקופות  בשלוש  מדובר  שעברו.  ובשינויים  בתהליכים  התמקדות  תוך   ,2010-1950 השנים  בין  להטרוגניים  הומוגניים 
מהיותם בתי ספר קיבוציים הומוגניים )במאה ה-20, שנות ה-50 עד שנות ה-70 - במקרה שלנו: "פינת אנה פרנק" בסאסא 
שנחקרה ע"י קוהלברג ותלמידיו(; מעברם לאינטגרציה עם קיבוצים ומושבים נוספים )מסוף שנות ה-70 ועד סוף שנות ה-90: 
ב'אנה פרנק' – הצטרפות יראון וברעם וסגירת הפנימיה בשלושת היישובים( ומעבר לבתי ספר אזוריים אינטגרטיביים רב-יישוביים 
)שנות ה-2000, כיום 'אנה פרנק' שברשת ברנקו-וייס(. המחקר התבסס על מקורות כתובים וראיונות עם מנהלים, מורים, בוגרים, 

תלמידים, הורים ועוד.

להלן אציג תשובות קצרות לשאלות המחקר הבאות, הנוגעות גם ל'אנה פרנק' – ולשלוש התקופות - כסיכום לממצאי המחקר: 
)1( מה היו והינם המאפיינים של ביה"ס, )2( כיצד הפך והיה לאינטגרטיבי רב-יישובי; )3( מה היו והינן זיקותיו לחינוך המשותף, 

ו-)4( מה הזיקה בין החזון החינוכי-חברתי שלו בהווה לבין ביצועו הלכה למעשה? 

בתקופה הראשונה הייתה 'פינת אנה פרנק' בי"ס קיבוצי, מקומי, פנימייתי, בבעלותו של קיבוץ סאסא, שבו למדו יחדיו ילדי סאסא 
וגוברת  הולכת  בית הספר בפתיחות  ואילך, התאפיין  ה-90  כי ממחצית שנות  נמצא,  באינטגרציה מלאה.  הנוער"  "עליית  וילדי 
לסביבה ובאינטגרציה הולכת ומתרחבת, שהתבטאה בשילוב יותר ויותר ילדים מיישובי הסביבה, עד שלקראת סוף התקופה הם היו 
רוב התלמידים. ממצא זה מהדהד את רוח 'רפורמת האינטגרציה' שבחינוך בישראל החל משנות ה-70. במעבר למכון ברנקו וייס, 
ייחודיים גם מאפייניו כבית ספר אזורי אינטגרטיווי-הטרוגני ואכן, בהשוואה לשתי התקופות הראשונות, מתאפיין כיום בית הספר 
באינטגרציה אזורית מלאה ומקיפה ביותר, ולומדים בו ילדים מכל היישובים בסביבה, ללא כל הבחנה בין סוג יישוב, דת, לאום וכד'.

יש לציין שבתקופה הראשונה למדו ב'אנה פרנק' ילדי סאסא וילדי עליית הנוער ללא שילוב ילדים מהסביבה, והאינטגרציה הייתה 
פנים קיבוצית, מה שנמשך חלק ניכר מהתקופה השנייה והשתנה לחלוטין בתקופה השלישית. 

בתקופה הראשונה, זיקת 'אנה פרנק' לחינוך המשותף הייתה חזקה ביותר והוא מומש הלכה למעשה במלואו בביה"ס למרות שלא 
היה מוסד. ההבדל היחיד לעומת יתר ה'מוסדות' היו בחינות הבגרות. בחלק ניכר מהתקופה השנייה הייתה הזיקה לחינוך המשותף 
כבראשונה, אך ממחצית שנות ה-90 ואילך התרופפה בהדרגה הזהות הקיבוצית של בית הספר, וזיקתו לחינוך המשותף הלכה 
ודעכה עד שלבסוף הוא הפך לבית ספר אזורי רגיל. בתקופה השלישית לא נהוגה בו שיטת החינוך המשותף הקולקטיבית, אלא 

שיטת החינוך הפרטנית של ברנקו וייס. 

החזון החינוכי של 'ברנקו וייס' הינו קידום הישגיות לימודית בד בבד עם הפנמת ערכים חברתיים ותפיסה אינטגרטיבית-אזורית-
הטרוגנית. מהממצאים עולה שהתפיסה האינטגרטיבית מתקיימת במלואה, אך למרות שבמוצהר ב'אנה פרנק' נקוט חינוך ערכי, 
בביה"ס מעדיפים את ההצלחה בבחינות הבגרות על פני מימוש חזון ברנקו-וייס. כמה אנשי מפתח בבית הספר טענו, כי החינוך 
הערכי-החברתי תופס מקום חשוב והוא ממומש היטב ברצועת הזמן החברתית. יש מורים ותלמידים המסתייגים מתיאור אידילי 
זה, וטוענים שהוא ממומש לא בכל הכיתות, הוא מתקיים בפועל כ'תרומה למען החברה' במשך שנה אחת בלבד, וכן לא בכל 
המקצועות ולא בכל הזמנים. לדעתם הטענה, שלפיה לא מתמקדים ב'אנה פרנק' דהיום אך ורק בקידום ההישגים, אינה מדויקת 

והחזון המוצהר מוגשם חלקית.

מר יונתן ווינברג וגב' טליה גורודס, מכון ראות

קידום אשכולות כלכליים חברתיים סביב נכסים ייחודיים בגליל
הגישה הרואה בישראל אזור כלכלי אחד שמתפתח מהמרכז, הובילה את גישת פיתוח הפריפריה בישראל בעשורים האחרונים. 
יש הטוענים שלאור מידותיה הקטנות של ישראל המציאות בה מטרופולין תל אביב הוא המנוע המוביל של צמיחה כלכלית כלל 
ארצית מקדמים חשיבה על פיה המענה לפערים בין מרכז ופריפריה צריכים להיות מבוססים על פיתוח תשתיות ותחבורה שיקרבו 
את הפריפריה למרכז והטבות כלכליות שונות כחוק עידוד השקעות הון ודומיו. קיים חשש שהגברת היומממות מהפריפריה למרכז 
בפריפריה  הנמצאים  שונים  מסוגים  כמיעוטים  אוכלוסייה  קיימת  לכך  בנוסף  אלה.  אזורים  שני  בין  הכלכלי  הקיטוב  את  תגביר 
מקדמים  אלה  שני  גדולות.  הערים  במרכזי  ופרנסה  תעסוקה  של  בהקשרים  הצמיחה  במנועי  בהשתלבותם  קשיים  ושקיימים 
חשיבה על פיתוח מחשבה על פיתוח מקומי דוגמאת גישת האשכולות הכלכלים בשנות ה-90 (economic clusters) שמטרתם היא ביסוס 
וקידום אשכולות  זיהוי  יוצגו תהליכי  גאוגרפי מצומצם תוך קידום התחרותיות האזורית. בהרצאה  מנועי צמיחה אזוריים במרחב 
(cluster identification & cluster implementation) כלכליים לצמיחה אזורית בעיר צפת, בגליל המזרחי ובגליל המערבי. תהליכים אלה 

מתרחשים בחלקם בהובלת גורמי שלטון מרכזי, ובחלקם בהובלת שלטון מקומי במסגרת תהליכי 'קפיצת מדרגה' מקומיים להם 
שותף ומוביל 'מכון ראות'. תובנות שעלו מן העבודה בצפת ובגליל המערבי הובילו להבחנה בין 'אשכול כלכלי' ולבין "'אשכול כלכלי 

חברתי' סביב נכס ייחודי". בהרצאה יוצגו תהליכי הבנייה של אשכולות אלה וההבחנה בין סוגיהם השונים.  
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ה"חוליה הלא חסרה" – זנב הנוטריה וברירה טבעית
מינים פולשים מהווים סכנה עבור המגוון הביולוגי ולעיתים קרובות גורמים לנזקים למערכות אקולוגיות ולהכחדת מינים מקומיים. 
אולם, מנקודת מבט מחקרית, מינים פולשים מהווים הזדמנות נדירה לבחון תהליכים אבולוציוניים ואקולוגיים. מינים פולשים אשר 
 Myocastor) הנוטריה  היא  לכך  דוגמה  ובזמן.  גדול במרחב  מידה  בקנה  ניסויים אקולוגיים  מעין  היטב מהווים  החדרתם מתועדת 
פולש במקומות אלו.  ) – מכרסם ממוצא דרום אמריקאי שהובא לרוב יבשות כדור הארץ לצורך חקלאות פרווה והפך למין   coypus

הכנסת הנוטריה לאזורים אקלימיים שונים לפני כ-100 שנים, מאפשרת כיום לבחון את ההתאמות אשר חלו באוכלוסיות הפולשות 
השונות, במיוחד באיברים הטרמו-רגולטוריים, לדוגמה, זנב הנוטריה. במחקר זה אנחנו בוחנים את ההבדלים הקיימים כיום באורך 
הזנב )מתוקן לגודל גוף( בין אוכלוסיות שפלשו לאזורי אקלים שונים ושישנם עבורם תיעוד המפרט את תאריכי הפלישה. בהתאם 
להבדלים האקלימיים הקיימים בין עמק החולה בישראל ואורגון בארה"ב, מצאנו הבדלים מהותיים באורך הזנב בין שתי אוכלוסיות 
אלו. בעזרת צילומי רנטגן בחנו את ההבדלים האנטומיים העומדים מאחורי הבדלים מורפולוגים אלו ומצאנו כי בהתאמה לאורך 
הזנב, מספר החוליות בזנב עצמו נמוך יותר באוכלוסייה בארה"ב. מנגד, מספר החוליות הכולל עד מפרק האגן אינו שונה באופן 
משמעותי וההבדל המורפולוגי מושג ע"י קיצור וריבוי החוליות הנמצאות באזור האגן ביחס לאורך חוליות הזנב. בעזרת השוואה 
לפרטי מוזיאונים, לאוכלוסיות פולשות חדשות, ולאוכלוסיית המקור אנו בוחנים האם ההבדלים הניכרים הללו הם תוצאה של ברירה 
טבעית או מנגד אפקט מייסדים. ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שאוכלוסיות הנוטריות הפולשות הפרושות ביבשות השונות 
יכולות להוות מודל מחקר ייחודי לבחינת תהליכי ברירה טבעית. בנוסף, הבנת הגורמים הגנטיים או האפי-גנטיים המשפיעים על 

אורך החוליות בנוטריה תוכל לשפוך אור על הדינמיקה של השפעת תנאי הסביבה על מבנה השלד בבעלי חיים. 

מר צביקה ויסברוד, יועץ ניהול ואסטרטגיה

הקהילות המשימתיות- חולמים ומגשימים" התישבות חברתית" בפריפריה
ההתיישבות החברתית מושתתת על קבוצות של צעירים המתאגדים כקהילות עם זיקה חברתית פנימית חזקה בין חבריהן תוך 
או  קיבוציות  כמסגרות  הן  מאורגנות  הללו  הקהילות  בעיקר.  והנוער  הילדים  חינוך  ועל  בכלל  סביבתן  על  פעילה  אחריות  קבלת 
שיתופיות והן כקהילות פתוחות יותר ללא שותפות כלכלית בין החברים. הרקע הרוחני אידאולוגי שלהן מגוון ביותר והוא תלוי במוצא 
של החברים וברקע התרבותי שלהם. הקהילות משתייכות למגזרים שונים ורבֿי פנים בחברה הישראלית והן כוללות בוגרי תנועות 
נוער, חילונים ודתיים, ותיקים ו"עולים חדשים", יהודים ובני מיעוטים, יוצאי יישובים מבוססים לצד בני המקום בפריפריה. המשותף 

לכולם – קבלת אחריות חברתית וחינוכית. אלו הן הקהילות המשימתיות.

בחלקה הראשון של ההרצאה המבוססת על פעילות של מעל לעשור שנים בתמיכה בקהילות המשימתיות ובארגוניהן במטרה 
לחזק ולהעצים "תנועת" התישבות צעירה וחדשנית בפריפריה החברתית/גיאוגרפית,  

אציג בקצרה את תהליך התפתחות התופעה במהלך 13 השנים האחרונות תוך הצגת התפתחות המרחב המשותף להן ושיתוף 
הדרך ביניהן על אף ההבדלים האידיאולוגיים, המבניים והבדלי המוצא והמקורות ביניהן. 

בחלקה השני של ההרצאה אתייחס לתופעת הקהילות של בני מקום, כלומר צעירים בני הפריפריה הבוחרים לפעול כקהילות 
בישובים ובשכונות בהן גדלו ואליהן חזרו בתום לימודיהם ובכללן גם קהילות של יוצאי אתיופיה, יוצאי הקווקז )"יהודים הרריים"(, 

דרוזים, בני מיעוטים.
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ד"ר חגי קופרמינץ, אוניברסיטת חיפה

 Personal Values and Intergroup Empathy
Empirical evidence shows that personal values have an influence on empathy in intrapersonal relationships. 
We examine the relationship between the values of self-enhancement and self-transcendence among 
members of the majority group (Israeli Jews) and empathy toward in-group and out-group members (Israeli 
Arabs). Two hundred and ninety seven Israeli Jewish students took part in the study. While the results show 
that self-transcendence values have a consistent effect on empathy whether it is toward in-group or out-
group members, the hypotheses regarding the impact of self-enhancement values on empathy toward 
out-group members were partly supported. We discuss the universality of self- transcendence values in 
their influence on empathy in different contexts and emphasize the complex relationships among in-group 
members. 

ד"ר יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי

יומנים ומכתבים כמשקפי רגשות בחברה המגויסת בתקופת המנדט
מכתביה, בשלהי  'מכתב אישי דומה לכתיבת סיפור במיוחד עבור אדם היקר לך', אמרה Madame du deffand, מי שנודעה באסופת 

המאה הי"ח.  

סגורים ועצורים היו רבים מבני היישוב העברי בתקופת המנדט. הפגנת רגשות הייתה זרה לעולמם. דווקא משום כך שימשו יומנים 
ומכתבים מפלט רגשי שאפשר לבטא רגשות כלואים ותוך כך להשאירם בזירה האינטימית שבין אדם לבין עצמו או לכל היותר בינו 
לבין סביבתו הקרובה והמצומצמת. דיסציפלינת ההיסטוריה של הרגשות, ההולכת וקונה לה שבת בעשור האחרון, מציעה כלים 
חדשים ומרתקים כדי להתבונן באור חדש בכתיבה הזו. מושגים כגון emotional refuge או emotional communities מציעים דרכים נוספות 

להבנת האופנים שבהם השתמשו יחידים או קבוצות אנוש ברגשותיהם ככלי להתמודדות עם תהליכים היסטוריים מורכבים, אם 
להשתלבות בהם ואם להתגוננות מפני השלכותיהם הנפשיות. 

להרצאה שלושה חלקים. הראשון יצביע על מהותם של יומנים ומכתבים בכלל ככלי לביטוי רגשות ולהתמודדות עם מצבי מצוקה, 
בכלל,  מגויסות  שיוצרות חברות  נקודות מתח  כמה  על  יעמוד  יסוד מתחום ההיסטוריה של הרגשות. השני  במושגי  תוך שימוש 
ובמיוחד זו שהתפתחה בארץ ישראל המנדטורית, ביחסי יחידים עם החברה המגויסת, מתח המחדד את הצורך במכתבים וביומנים 
1938 לפברואר  כמפלט רגשי. השלישי יבחן מקרה חקר של התמודדות כזו ויסקור שמונה חודשים ביומנו של המורה ז., בין יולי 
1939. ז. היה אדם ערירי שחי עם אחותו על הכרמל ושימש מורה למתמטיקה בבית הספר הריאלי בחיפה. ז. ניהל יומן בין השנים 
1952-1938, המצויים כיום בידי אדם פרטי. יומנים אלה מאירים עולם פנימי נסתר ורגיש ותוך כך מהווים השתקפות מופלאה של 

החברה המגויסת במרחבים האורבני והחינוכי בשנים הללו ושל מהות הכתיבה האינטימית.   
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ד"ר אסתר כרמל חכים, אוניברסיטת חיפה

מפנסיון בצפת לרשת מלונות דן – היזמית קטה דן
ייסדה קבוצת אתלטיקה  יהודיות נוספות  ילדים. יחד עם נשים  1890, הצעירה מבין חמישה  קטה דנילוביץ נולדה בברלין בשנת 
ציונית שנקראה "התאגדות נשים יהודיות להתעמלות וספורט". בקבוצה זו הייתה פעילה מרכזית ואף נטלה חלק בקונגרס הציוני 
ה-11 שהתקיים בשנת 1913 בווינה, אגודת הספורט שלה הופיע במופע ראווה של המתעמלות. האירוע חיזק וביסס את הכרתה 

הציונית.

כאשר החליטה לעלות לארץ ישראל,  הכינה את עצמה לעליה זו כפי שעשו נשים ציוניות גרמניות אחרות. על מנת לקחת חלק 
משמעותי בבניין הארץ עברה בחינות הסמכה למורה לניהול משק בית. כמו כן היא הצליחה להשיג הלוואה שאפשרה את עלייתה 

ארצה כבעלת הון.

עבודתה הראשונה הייתה עבור הג'וינט, היא ניהלה בית ספר קטן למשק בית לעשר ילדות יתומות בצפת. "בית הספר" נתן גם 
שרותי אכסניה והיו בו 4 חדרים.

היתומות בנות ה14 – 16 שהיו חסרות השכלה לא התאימו לשרת את אורחי האכסניה. לאחר שנה של פעילות כאשר היתומות 
עברו לכפר הילדים בשפיה, סיימה קטה דן את עבודתה בג'וינט, ויכלה להפוך ליזמית ולנצל את הידע והיכולות שלה.

 היא הגיע למסקנה, כי לצפת יש עתיד )בעידן של טרום מזגנים( כאתר נופש למקומיים ותיירים מחוץ לארץ בגלל הנוף הקסום 
והאקלים הקריר. היא שכרה בניין בעל שישה חדרים ברחוב הראשי, הדרך בה הצליחה לרהט את החדרים הנה סיפור מרתק בפני 
עצמו. סייעה בידה חברתה האדריכלית לוטה כהן, שלימים תתכנן גם את הפנסיון בתל אביב. למלון היה חן ושרתה בו אווירה גלילית 
מיוחדת, כך שאפילו התיירים מחוץ לארץ שכחו את חסרון המים הזורמים בחדרים, חסרון התאורה, והשירותים המודרניים והאריכו 

את שהותם מעבר לתכנון.

בסיוע מנהל בנק אנגלו פלשתינה מר לונץ, התרחבו עסקיה, היא שכרה בניין אחר הצופה לנוף ומחלונותיו היה ניתן לראות את 
הכנרת. הבית שופץ, נוספה לו קומה, הותקן בו בית שימוש עם אסלה, הראשון בצפת, חידוש מסובך לביצוע בתנאים של שנות 

העשרים בעיר.

כאשר פרצו המאורעות באוגוסט 1929 והתפשטו מירושלים לכל הארץ, היה המלון בצפת בתפוסה מלאה. המלון הותקף על ידי 
הפורעים, האורחים בקשו לעזוב אך הממשלה הבריטית התנגדה בטענה שהדרכים אינן בטוחות והנהגים סירבו לנסוע. רק לאחר 

רצח של 18 יהודים נתן מפקד המשטרה הוראה לירות באוויר. היריות הפסיקו את הרצח אך לא את המשך הביזה. 

כדי להירגע מהטראומה שחוותה בצפת יצאה קטה דן לחופשה בברלין. עם שובה לאחר כמה חודשים ב-1930 שכרה בנין בן 
שמונה חדשים ופתחה את המלון שלה מול הים. תוך שנתיים בסיוע הלוואות הקימה מלון מפואר שנפתח בשנת 1933, "פנסיון 

קטה דן" שהפך לימים לרשת מלונות דן. 

פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

טבריה לאחר מלחמת העולם הראשונה: מבט מ-1934
הפגיעה הישירה של מלחמת העולם הראשונה בטבריה הייתה ביסודה זמנית, ועיקר השפעתה של המלחמה על תולדותיה של 
העיר נעוצה בהתפתחויות שבאו בעקבותיה: הפקדת ארץ ישראל כמנדט בידי בריטניה; המעמד הסטטוטורי שהעניק כתב המנדט 
להסתדרות הציונית; השינויים בהרכב האוכלוסייה היהודית; והתמורות ביחסים בין התושבים היהודים, שהיו הרוב בטבריה אחרי 

המלחמה כפי שהיו גם לפניה, לבין התושבים הערבים. 

יצוינו הירידה ההדרגתית והמתמדת במעמדה של העיר בהיררכיה  בין המאפיינים של טבריה לאחר מלחמת העולם הראשונה 
העירונית בארץ ישראל והיחלשות מעמדה ביישוב היהודי; ההתארגנות של הקהילה היהודית באופן סקטוריאלי על בסיס עדתי 
והיבדלותם של החרדים; הקשיים הכלכליים והאחוז הגבוה של תושבים עניים; והרמה הנמוכה של שירותי הבריאות יחסית לזו 

שבערים אחרות ובפרט בשלוש הערים הגדולות )ירושלים, תל-אביב וחיפה(.

ב-14 במאי 1934 פקד את טבריה שיטפון שהסב לה נזקים גדולים בנפש וברכוש. כשלושים איש נספו בו ומאות בתים נפגעו קשה 
ואף נהרסו. אסון הטבע העמיד במבחן את העיר על תושביה והנהגתה, וחשף את הבעיות שליוו את טבריה בעשור וחצי שלאחר 

מלחמת העולם הראשונה. 

מטרת ההרצאה היא לסקור ולנתח את קורותיה של טבריה מתום המלחמה ועד אמצע 1934 באמצעות בחינת האופן שבו התמודדו 
תושביה ופרנסיה עם השיטפון והשלכותיו. לניתוח תתלווה השוואה בין טבריה למקומות אחרים בארץ בתקופה המקבילה, ובמיוחד 

ערים אחרות בצפון הארץ )צפת, חיפה ועפולה(.
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ד"ר נמרוד חלמיש, "אפיק" הנדסת סביבה והידרולוגיה

הפקת ביוגז באתר הטמנת פסולת תאנים
שנת  מאז  ופועלת  וגולן,  מזרחי  גליל  ערים  איגוד  ע"י  ומופעלת  מוחזקת  מחניים,  לצומת  ממערב  הממוקמת  "תאנים",  מטמנת 
בוצע   2000 בשנת  הגולן.  ורמת  העליון  הגליל  ישובי  את  משרתת  והיא  ביתי  ממקור  מעורבת  פסולת  מוטמנת  במטמנה   .1977
ב"תאנים" תהליך שדרוג, והותקנו בה תשתיות סביבתיות מתקדמות דוגמת תשתיות לאיטום קרקע ומערכות לאיסוף תשטיפים 

וביוגז. בהתאם לדרישות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה.

עוברת לאחר הטמנתה תהליכים ספונטניים שונים, המתרחשים כתוצאה מהתנאים המשתנים בתוך המטמנה,  ביתית  פסולת 
ומהמעבר מסביבה אירובית לסביבה אנאירובית. בין היתר מתרחש תהליך )אנארובי( שבו מתפרקים המרכיבים האורגניים בפסולת, 
וכתוצאה מתהליך הפירוק נוצר ביוגז המכונה "גז מטמנות". גז המטמנות מכיל, בין היתר, גז מתאן (CH4), שהינו גז בעל ערך אנרגטי גבוה, 

וככזה מהווה "חומר גלם" מתאים לייצור אנרגיה. מאידך, גז המתאן עצמו, כאשר הוא נמצא בריכוז נמוך יחסית באויר, עשוי להיות 
פציץ, וככזה עלול להוות סכנה בטיחותית.  

על מנת למנוע מפגעים סביבתיים ובטיחותיים נדרש לאסוף את גז המטמנות הנוצר בגוף הפסולת, לטפל בו ולשחררו לסביבה 
2003 במטמנת תאנים מערכת להפקה ואיסוף של גז המטמנות, שנאסף באמצעות  בצורה מבוקרת. לצורך זה הוקמה בשנת 
להפעלת  הראשונות  השנים  במהלך  הפסולת.  גוף  בתוך  לחץ(  )תת  ואקום  תנאי  יצירת  תוך  איסוף,  וצנרת  בארות  של  מערכת 
המערכת טופל הביוגז בתהליך של שריפה מבוקרת – בטמפרטורה גבוהה – בלפיד מיוחד (flare). טיפול באופן זה אמנם נותן מענה 

של  לניצול  להביא  מנת  על  המתאן.  של  האנרגטי  הפוטנציאל  את  מנצל  אינו  אולם  והסביבתיים,  בטיחותיים  להיבטים  מתאים 
באזור  הממוקם  גליל",  "פרי  מפעל  אל  הנאסף  הביוגז  העברת  של  מיזם  בקידום  שנים  מספר  לפני  האיגוד  החל  זה  פוטנציאל 
התעשיה של חצור הגלילית. במפעל נעשה שימוש בגז לצורך הפעלת מבערים תעשייתיים, כתחליף לדלקים פוסיליים. שימוש 
ובנוסף – לנצל  מסוג זה מאפשר לצמצם את השימוש בדלקים מזהמים ושממקור מתכלה, להקטין עלויות הייצור של המפעל 
2013, ומאז פועלות המערכות  ביעילות את הגז הנאסף ממילא במטמנת תאנים. התקנה של תשתיות המיזם הסתיימה בשנת 

ומספקות אנרגיה לטובת התהליכים התעשייתיים במפעל "פרי גליל".

ד"ר מירב חן וד"ר מרינה גורושיט, המכללה האקדמית תל-חי 

אמפתיה אתנית: חקר הבדלים בין אורחות חיים, קהילות ותרבויות שונות
לאורך ההיסטוריה התנהל המין האנושי בקהילות מגוונות אשר נוהלו בדרכים שונות ע"י מניעים של אנשים מסוימים. בתקופות 
שונות, השליטה על הקהילות הייתה ע"י הנשק שיש לקהילה, הדת, התרבות והכלכלה. לכל אחד מהמרכיבים הללו הייתה השפעה 
גדולה על עיצוב אורח חיי הקהילה והשפעה על התודעה של הפרט מתוך השליטה על הפרקסיס שלו, בעזרת ההגמוניה השלטת 

באותה תקופה )פרויד, 2000(. 

במחקר זה נבדק המושג אמפתיה אתנית. אמפתיה אתנית הינו מושג חדש בספרות הפסיכולוגית, משמעותו הנה היכולת של 
)Chung & Bemak, 2002)האדם להבין, לקבל ולהרגיש את המצב של האדם האחר, אך בו זמנית לשמור על החוש התרבותי הנפרד שלו

יכולת  רבות בעלות שונויות מהותיות, אמפתיה אתנית הנה  קיימות קבוצות אתניות  ישראל בה  במציאות המורכבת של מדינת 
משמעותית אשר לה השלכות רבות. מעט מחקרים נעשו בכדי לבדוק גורמים המשפיעים על פיתוח יכולת זו ועוד פחות מחקרים 

בדקו זאת במציאות המורכבת של מדינת ישראל.

ולא  ואורח חיים )חילוניים  ועירונית(, סטאטוס חברתי )מיעוטים לעומת רוב(  גודל קהילה )קהילתית  בין  זה בחן הבדלים  מחקר 
חילוניים( ברמת יכולת האמפתיה האתנית ובאינטליגנציה הרגשית. מטרת מחקר זה הייתה להבין אפקטים של משתנים אלה על 
האמפתיה האתנית. במחקר השתתפו 120 סטודנטים מהמכללה בגליל. נמצאו הבדלים ברמת האמפתיה האתנית בין קבוצות 
המיעוטים לקבוצת ההגמוניה ובין קבוצת החילוניים לקבוצת הלא חילוניים. קבוצת ההגמוניה וקבוצת החילוניים הראו רמות גבוהות 
יותר של אמפתיה אתנית ביחס לקבוצות המיעוטים והלא חילוניים. כמו כן נמצא הבדל ברמת האינטליגנציה הרגשית בין קבוצת 
המיעוטים לקבוצת ההגמוניה, קבוצת ההגמוניה הראתה רמות גבוהות יותר של אינטליגנציה רגשית. מכן ניתן להסיק כי לדרכי חיים 
שונות יש אפקט על התהליכים הפנימיים של האדם. נראה כי הבחירות שאנו עושים בבחירת המבנה הסביבתי אידיאולוגי מעצבות 

את המבנה הפנימי נפשי שלנו
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ד"ר נירה טסלר, המכללה האקדמית לחינוך תלפיות

היבטים סגנוניים, מטפוריים ותיאולוגיים של דימויי הפרח בלוחות המדונה שבכנסיית הבשורה 
הקתולית בנצרת

עשרות לוחות דימויי המדונה המעטרים את קירותיה הפנימיים והחיצוניים של כנסיית הבשורה בנצרת נתרמו על ידי קהילות נוצריות 
קתוליות ברחבי העולם לרגל חנוכתה בשנת 1969. לוחות המדונה העשויים בדרך כלל בפסיפס, בסגנונות רבים ומגוונים, נותנים 
ביטוי להחלטות ועידת הוותיקן השנייה )1962 - 1965( ומהווים ביטוי חזותי לאוניברסליות של הכנסייה הקתולית. השימוש הנרחב 
בדימויי פרחים בזיקה למריה בלוחות, משקף משמעויות מסורתיות לצד פרשנויות מקומיות אותנטיות של הקהילות התורמות. מבין 
האטריבוטים המרכזיים של מריה בולט ה"שושן הצחור" (White Madonna Lily) – שמסמל את צניעותה ובתוליה ואת התעברותה ללא 

רבב (Immaculate conception). דימוי נוסף הינו פרח הורד, שמגדיר את המדונה כדמות מושכת אך בלתי מושגת, מוקפת במשוכת ורדים 

כ"שושנה בין החוחים" (Lilium inter spinas), או מריה כ"ורד העולם" (Rosa mundi). פרחים אלו ואחרים, שלעיתים אינם מוכרים במערב, 

מעוטרים בצבעים ובצורות שמקורם באזורים שונים ומרוחקים כמו אסיה או אפריקה ונותנים מקום גם לתפישות עממיות. הרצאה 
זו עוסקת במשמעויות התיאולוגיות, הסגנוניות והמטפוריות של דימויי הפרחים בנצרת כהשתקפות של ארצות מוצאם.

ד"ר עדי יונס לוי וד"ר עופר דנאי, המכללה האקדמית תל-חי, 

ד"ר ליאורה שאלתיאל, המכללה האקדמית תל-חי, מו"פ צפון ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי, 

ד"ר יצחק מרטינז, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי

זבוב החייל השחור- כלי ביוטכנולוגי לפירוק פסולת ולקבלת חומרי הזנה
בישראל נוצרים יותר משני מיליון טון פסולת חקלאית אורגנית בשנה, אשר עוברת שינוע לאתרים מרוכזים ומוטמנת בקרקע או 
ולבזבוז משאבים.  גורם לבעיות סביבתיות  ע"י החקלאי באופן שאינו מבוקר. טיפול שאינו מסודר בפסולות החקלאיות  מפוזרת 
 (Black soldier fly (BSF) (Hermetia illucens האלטרנטיבות הקיימות כיום בארץ אינן יעילות ומיושמות בכמויות מזעריות. זבוב החייל השחור

נפוץ ברוב העולם ונחשב כחרק שאינו מזיק לאדם, לחי או לצומח, אינו מטריד ואינו נשא של מחלות. ה-BSF משגשג על חומר אורגני 

מגוון. 
אורגנית רקבובית  פירוק פסולת   (1 עיקרים:  במחקר אפינו את תכונות ה-BSF בקנה מידה מעבדתי תוך התמקדות בארבעה תחומים 

והפיכתה לקומפוסט. 2( שימוש ברימת הזבוב כמקור תחליפי לחלבון לשם הזנת בע"ח. 3( שימוש ברימה כמקור תחליפי לשמן. 
4( אפיון תוצרי הלוואי - קומפוסט וכיטין. עד כה למדנו על הדרישות התזונתיות והסביבתיות של הרימה ועל השפעתן על קצב 
פירוק הפסולת, קצב גידול הרימות והתכונות הביוכימיות-תזונתיות של הרימות כמקור להזנה. כיום יש לנו את הכלים התיאורטיים 
לתכנן בצורה מיטבית עיבוד של מגוון פסולות אורגנית תוך חישוב מראש של כמויות החלבון והשמן שתתקבלנה מהתהליך. המשך 
המחקר יתמקד בהשפעת הרימות על גורמים "בעייתיים" בפסולות חקלאיות כמו זרעי עשבים שוטים, מזיקים, עבשים ווירוסים, 

ובהמשך מעבר מקנה מידה מעבדתי לניסויי שדה.

מר יוסי יעיש, ארגון מגדלי הדגים בישראל

גידול דגים בגליל- היסטוריה, הווה ואתגרים
חקלאות המים בישראל החלה בשנות ה-30 של המאה הקודמת בעמק בית שאן ובגליל המערבי כענף חלוצי שמטרתו שימוש 
באדמת ביצות. שנות ה-70 היו שנות הזוהר של ענף המדגה בגליל. בתקופה זו 40% מייצור הדגים בארץ נעשה בגליל והדג המוביל 
גידולו בגליל  – דג טרופי במקורו אשר  ואת מקום הקרפיון תפס האמנון  היה הקרפיון. עם השנים השתנה שוק הדגים המקומי 
מוגבל ביותר בשל טמפ' המים הנמוכות בחורף. שינוי זה גרם לחקלאות המים בגליל להצטמצם מאוד. למרות רמתם הגבוהה של 
המשאבים הפיזיים והאנושיים בגליל, לא נמצאו מיני דגים להחלפת נפח הייצור של הקרפיון אשר מתאימים לגליל מבחינת תנאי 

הסביבה והרווחיות שלהם. בשנים האחרונות מתרחשת התעוררות הדרגתית של הענף בגליל שמקורה בשלושה תהליכים:

 1. גילויים ופיתוחם של קידוחי שמיר המספקים מים בטמפ' גבוהה ומאפשרים גידול של דגים טרופיים כל השנה.

2. התמחות של משקי אצבע הגליל בגידול דגים במים קרים )חידקן, פורל, בורי(. 

3. כניסה של מגדלי דגי נוי במים קרים לגליל המנצלים את התנאים האיכותיים לדגים אלו. 

גידול דגים בישראל הנו מקצוע תובעני, עתיר ידע ומיומנויות. מגדלי הדגים, הנדרשים לבקיאות בתחומים טכנולוגיים ולניהול סיכונים 
מתמיד מחד, נאלצים מאידך להתמודד עם אתגרי שיווק ורגולציה השוחקים מאוד את רווחיות הענף. 

שני אתגרים ניצבים כיום בפני ארגון מגדלי הדגים: 1. התארגנות המגדלים לקביעת מחירי מטרה שיאפשרו רווחיות ריאלית. 2. איום 
ממשי להורדת הגנות המכס.

לאתגר הראשון דרושים הסכמה ושיתוף פעולה של המגדלים עצמם. האתגר השני מחייב לכידות ומאבק מתמשך כנגד מגמת 
האוצר, או קבלת תמיכה ישירה הולמת כתחליף להגנות אשר יוסרו. עמידה באתגר זה יחד עם פיתוח ארוך טווח יכולים להחזיר 

לגליל את גידול הדגים אשר יתבסס על תוספת של מיני דגים וטכנולוגיות חדשות במסגרת מחקר ופיתוח.
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גב' לירז כברה ופרופ' עידו יצחקי, אוניברסיטת חיפה

בחירת בית הגידול ותנאים להצלחת הקינון של שדמית אדומת הכנף בעמק החולה
שדמית אדומת הכנף (Glareola pratincola) הינה מין של חופמאי ממשפחת השדמתיים. היא דוגרת על קרקע באחו לח ומישורי עשב 

מחרקים,  ניזונה  השדמית  שנעלם.  זה  גידול  לבית  תחליף  כיום  מהווים  מים  מקורות  ליד  נמוך  צומח  עם  מעובדים  שדות  לחים. 
שאותם היא צדה לרוב תוך כדי מעוף אך גם מהקרקע. תפוצת הרבייה הינה גדולה ומקוטעת באזור הפליארקטי. עד לאמצע 
המאה שעברה היה מין זה חולף ומקנן, מצוי בארצנו. במהלך שנות השישים והשבעים התמעטה האוכלוסייה בקצב מהיר כתוצאה 
מתיעוש החקלאות, השימוש המאסיבי בקוטלי חרקים והשימוש בכלים חקלאיים כבדים אשר פגעו בהצלחת הקינון. החל משנת 
2011 מתקיים פרויקט להצלת אוכלוסיית השדמיות בעמק החולה בשיתוף מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, רשות הטבע 
יותר לקינון  ידידותי  ניסיון הדברות עם החקלאים לממשק  וחקלאי האזור. במסגרת הפרויקט נערך  והגנים, קרן קיימת לישראל 
ניטור מסודר אחר האוכלוסייה המקננת. במקביל, הוכשרו שטחים לקינון באגמון החולה – קק"ל ובשמורת  השדמיות והתבצע 
אותן לשטחים אלו אך בסופו של דבר לא  אותן אליהם. חלק מהפעולות משכו  טיפולים שונים על מנת למשוך  ונערכו  החולה 
התרחש הקינון. מטרות מחקר זה הינן: 1. לאפיין את התנאים הסביבתיים של בית הגידול בו מין זה מקנן בעמק החולה. 2. לערוך 
השוואה בין התנאים הסביבתיים בבית הגידול המועדף המצוי בשדות החקלאים, לבין בית הגידול שהוכשר עבורם באגמון החולה 
ובשמורת החולה.  3. להציע ממשק יישומי לשימור המין ע"י מציאת חלופה מתאימה לבית הגידול באמצעות הכשרת שטח מיועד 
לקינון עם תנאים אקולוגיים מתאימים. 4. לימוד האקולוגיה של הקינון במין זה בעמק החולה. במהלך המחקר בוצע מעקב יומי 
אחר תנועת השדמיות בעמק מרגע הגעתן ועד לביסוס מושבת הקינון והוצבו מצלמות למעקב בשטח הנבחר על מנת ללמוד על 
התנהגות הקינון. בית הגידול אופיין באמצעות מדידת הפרמטרים: סוג הקרקע, כיסוי צומח, טמפ' ולחות, גובה מי תהום, נוכחות 
של מינים נוספים והממשק החקלאי. כל הנתונים הוכנסו לתוכנת GIS לניתוח מרחבי לצורך זיהוי מכלול הגורמים המשפיעים על הצלחת 

הקינון, במטרה ליישמם בשטח שהוכשר עבורם ובכך ליצור תנאי בית גידול המתאימים לקינון השדמיות. 

גב' ז'נט כהן, אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית צפת

גרעינים תורניים
ליישובי הפריפריה.  כיוונים למחקר המנתח את השפעות ההגירה של הגרעינים התורניים בישראל  זו בכוונתי להתוות  בהרצאה 

 .(Bilig and Lebovich, 2014) 'שפיתחו ביליג ולייבוביץ (Servant creative class) המחקר עושה שימוש במושג המפתח אליטה משרתת

באמצעות  חלשות  לקבוצות  לסייע  מעוניינת  מוטיבציה  בעלת  מבוסס,  מרקע  אוונגרד,  קבוצת  שבה  לתופעה  מתייחס  המושג 
מעורבות אקטיבית, בעיקר באמצעות התיישבות בשכונות ועיירות מוחלשות, ומעורבות בתחומים שונים. בהקשר שלנו, המחקר 
סוציו- פערים  לצמצום  תורמים  התורניים  הגרעינים  והאם  המושפעת,  בקבוצה  מהותיים  שינויים  מתחוללים  אכן  האם  יבדוק: 

אקונומיים. בעקבות מחקרים רבים המתפרסמים בשנים האחרונות המתייחסים להון האנושי ולהון החברתי כמשאבים מופשטים 
מושגי  בפריפריה באמצעות  הגרעינים  מנוכחות  הנובעים  ברמת המוביליות  את השינויים  יבדוק  גבוה, המחקר  מוסף  ערך  בעלי 

מפתח אלו )קידום מערכת החינוך המקומית, הבנייה של רשתות חברתיות חדשות וכו'(.

ישראל הינה חלק בלתי נפרד מהתרחבות הסקטור האזרחי  תופעת התפשטות הגרעינים התורניים בפריפריה הגיאוגרפית של 
המתעצם בישראל מאז שנות התשעים של המאה העשרים. המחקר המוצע - מתמקד בשני ישובים שבהם מתקיימת פעילות 
פאן  המאחדת   (Mixed method) משלבת  גישה  על  מתבסס  המחקר  המתודולוגית,  מהבחינה  שאן.  ובית  עכו  הגרעינים:  של  תוססת 

ניתוח מסמכים  יחד עם הומניסטי )איכותני( )ראיונות מובנים למחצה,  ותיקוף ממצאים,  מדעי )כמותני(, שמטרתה איסוף מידע 
מידה השימוש במושג  באיזו  יבדוק  התיאורטית, המחקר  (Elite interviews). מהבחינה  ראיונות האליטה  ובעיקר באמצעות  ותצפיות), 

אליטה משרתת אכן משקף את פעילותם של הגרעינים התורניים. מהבחינה היישומית המחקר ייתן המלצות על הדרך המועדפת 
של התנהלות גרעינים תורניים באזורים מוחלשים, ובאילו דרכים ניתן לחזק את האוכלוסייה המקומית. המחקר יוצא מתוך גישה 

סוציולוגית ביקורתית הבאה לקדם תהליכים חברתיים ולא רק לתעד אותם.
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מר אחיה כהן-תבור, חוקר עצמאי

"ואת כל כינרות": הכנרת והירדן הדרומי בארכיאולוגיה של תקופת המקרא
הכינרת ונהר הירדן מוזכרים בתנ"ך בעיקר כגבול וכמעבר: "ראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה". אנו נבחן בהרצאה זו את 
מקומם של שני גופי המים החשובים הללו מכיוון המקורות התנכיים ומכיוון הממצא הארכיאולוגי. בעזרת מקורות עתיקים ומודרניים 

ניתן לראות כי הכנרת והירדן הדרומי היוו גם תוואי מפריד, אך באותה מידה חיברו והיוו את עמוד השדרה של שתי הגדות. 

בהרצאה נסקור את המאפיינים של אתרי היישוב לאורך בקעת הירדן וארץ כינרות. סדרת אתרים ארכיאולוגיים שנחפרו או נסקרו 
ויחסיהם עם שכניהם.  וזהות התושבים בעמק הירדן  לנו מידע רב. על סמך הממצא והמקורות ננסה לעמוד על אופי  מספקים 
נגלה כי בתחום זה ישנם מגוון מקורות מחייה ומאפיינים גיאוגרפיים, המשפיעים על אופי ההתיישבות לאורך הדורות ועל מידת 

ההשתמרות של הממצא. 

גב' סתו ליבנה-לוזון ופרופ' עופר עובדיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

ד"ר חגי שמש, המכללה האקדמית תל-חי

השלכות של פיזור מרחבי של נבגים על התבססות של נבטי אורנים
הפיזור המרחבי של משאבים סביבתיים משפיע רבות על תהליכים אקולוגיים. ברמת הצמח הבודד, צמחים שמקבלים תוספת 
היא מפוזרת  דשן כאשר  כמות  אותה  יותר משל צמחים שמקבלים את  טובים  ביצועים  ומרוכזים מפגינים  בכתמים קטנים  דשן 
באופן אחיד בתוך הקרקע. בנוסף, הטרוגניות סביבתית יכולה לייצב יחסי גומלין סביבתיים ומגוון ביולוגי. אולם, למרות שההשפעה 
של פיזור מרחבי של גורמים אביוטיים ושל יחסי גומלין שליליים )כגון טריפה ותחרות( נחקרו רבות, יחסית מעט תשומת לב ניתנה 
לתפקיד של פיזור מרחבי של יחסי גומלין חיוביים )הדדיות( והשפעתו על מערכות אקולוגיות. אורנים זקוקים לסימביוזה עם פטריות 
אקטומיקוריטיות על מנת להתבסס. בבסיס יחסי גומלין אלו עומדת ההחלפה של פחמן מהצמח תמורת נוטריינטים מהסביבה. 
בנוסף, יחסי הגומלין עם אקטומיקוריזה משפרים את משק המים של הצמח, תנאי הכרחי להתבססות במרבית האזורים בישראל. 
וכיצד הפיזור המרחבי של  ומגוון. במחקר שלנו בחנו האם  להיות כתמי  כי הפיזור של אקטומיקוריזה במרחב עשוי  בעבר הראו 
נבגי אקטומיקוריזה משפיע על התבססותם של נבטי אורנים. לצורך כך, ערכנו ניסוי הבודק את ההשפעה המשולבת של אילוח 
מיקוריטי )סטרילי או חי( והפיזור מרחבי של האילוח )מפוזר או כתמי( על הביצועים של נבטי אורנים. התוספת של אילוח מיקוריטי 
השפיעה רבות על הביצועים של נבטי האורנים. אורנים אשר גדלו על קרקע בתוספת אילוח מיקוריטי חי הפגינו ביצועים טובים יותר 
מאלו שגודלו בתוספת אילוח מיקוריטי שעבר סטריליזציה. בנוסף, הפיזור המרחבי של נבגי אקטומיקוריזה השפיע רבות על אחוז 
ההדבקה של שורשי האורנים במיקוריזה וכתוצאה מכך על הביצועים של נבטי האורנים. אחוז ההדבקה במיקוריזה, בשורשיהם 
של נבטי אורנים אשר חוו פיזור הומוגני של אילוח מיקוריטי, היה גבוה בהרבה משל נבטי אורנים אשר חוו פיזור כתמי. בנוסף, 
היתה השפעה חיובית של אחוז ההדבקה במיקוריזה על ביצועי האורנים. יתרה על כך, נבטי אורנים שחוו פיזור הומוגני של אילוח 
מיקוריטי בקרקע היו גדולים בכ132% מנבטי אורנים שחוו את אותה כמות של אילוח מיקוריטי בפיזור כתמי. תוצאות אלו מדגימות 
את החשיבות של פיזור מרחבי של יחסי גומלין חיוביים על התבססות אורנים ועשויות לסייע לנו להבין טוב יותר את הדינאמיקה של 

התפשטות אורנים מחוץ ליער הנטוע.
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ד"ר אפרים לוינסון, מרכז מחקר נוה-יער

חקר המטבוליזם הסמוי לשיפור איכות התוצרת החקלאית
 The scent of flowers and the aroma of fruits and vegetables consist of complex mixtures of volatiles. Such volatiles
 are usually derived from degradation of amino and fatty acids or are of terpenoid origin. Volatiles determining aromas
 and scents are key determinants in the quality of our food and comprise a remarkable value-added feature in the fresh
 food and cut-flower industries. Plants possess the ability to produce thousands of volatile compounds, still differential
 gene expression, substrate availability and compartmentization barriers often prevent the biosynthesis of most of the
 volatiles that a given tissue has the capacity to make. Several lines of evidence indicate that paradoxically, many of
 the enzymes in biosynthetic pathways leading to the accumulation of plant volatiles are active in tissues that normally
 do not produce a given metabolite. These enzymes might have broader substrate specificities than expected or are
 reminiscent parts of active biosynthetic pathways that no longer are fully functional. These observations indicate
 that plant tissues have a reservoir of metabolic capabilities that normally remains hidden or underutilized. We have
 coined the term "silent metabolism" to describe such occult metabolic capacities present in plant tissues. Metabolic
 engineering of the terpenoid pathway has led to the discovery of many of such hidden pathways. Essential amino
acids such as L-phenylalanine are important precursors of flower and fruit volatiles. Still, many of the L-phenylalanine-
 derived volatiles that could be formed in a plant tissue are not accumulated due to low substrate levels. By enhancing
 L-phenylalanine and other free amino acid levels it is possible to uncover such hidden metabolic pathways and bring
 about the enhanced production of many novel volatiles. Uncovering such hidden pathways could be used to improve
 the aroma and flavor of agricultural produce. A few examples illustrating methodologies to detect and utilize silent
 metabolism to enhance flower scents and fruit aromas, as well as their repercussion in the metabolic engineering of
 .plant secondary metabolism will be presented

ד"ר יאן לנדאו, מר חוסיין מוקלדה, גב' לבנה דבש, מינהל המחקר החקלאי, 

גב' רחל גבריאלי וגב' גל פלג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

מר יהודה יהודה, מיגל מכון למחקר יישומי מדעי ומו"פ צפון

השפעת ממשק רעייה על המהלך השנתי של איכות מנה של עדר בקר לבשר במרעה
קיימת טענה שלחצי רעייה במרעה עשבוני שנקבעו על בסיס "סקר הגולן" בתחילת שנות ה-70 גבוהים מדי והבוקרים נאלצים 
לחלק יותר מזון מוגש מהתכנון. פיתחנו שיטה לפענוח מנות הנאכלות ע"י בקר במרעה המבוססת על ניתוח ספקטראלי של צואה 
הנאספת בשדה. בעזרת שיטה זו התחלנו לאפיין את המנות הנצרכות במהלך רציף של שנה שלמה ע"י עדר בקר לבשר במרעה 
מרכז  )אורטל(,  בצפון  ומשקעים  רום  תנאי  של  גרדיאנט  לאורך  זאת  וחלבון.   NDF מטבולית,  אנרגיה  ריכוז  של  במונחים  עשבוני 
(ג'וחאדר) ודרום (פיק, מיצר) רמת הגולן ובכרי דשא (רעייה רציפה, טיפולים SR9 ו-SR18, 9 ו-18 ד' לפרה, בהתאמה, עם הגשת תוספת 
זבל עופות בעונת הקמל). SR9 היה מאופיין במנה יותר איכותית (יותר חלבון, פחות ליגנין) לפני הקמילה ואכילת מנה עתירת זבל עופות 

ודלת NDF אחרי הקמילה. הריכוז של מרכיבי דופן תא ושיעור החנקן בצואה וריכוז ה-NDF במנה הנחזית ב-NIRS נמצאו במתאם גבוה עם 

הביומסה הזמינה לפרה. מכאן, ספקטרות של צואה בתחום ה-NIR מכילות מידע חיוני לקביעת אפקטים של לחץ רעייה על תזונת בקר. 
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פרופ' סגולה מוצפי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי

יחסי חיידקים- פטריות: עיכוב פטריות ע"י חיידק אנטגוניסט כפוטנציאל להדברת מחלות צמחים
פטריות הינן הגורם העיקרי למחלות בגידולים חקלאיים וגורמות נזקים רבים גם בשימור מזון. כיום, רב הטיפול ומניעת התפרצות 
המחלות הפטרייתיות מבוססים על שימוש בפונגיצידים. יחד עם זאת, ישנה עליה בחיפוש וישום שיטות אלטרנטיביות כמו הדברה 
מעכבת  FI2, אשר הראה פעילות  ביולוגית, המשתמשת בחיידקים ופטריות אנטגוניסטים. במעבדתנו בודד חיידק קרקע, תבדיד 
 Aspergillus,  Botrytis,  Stemphylium, Fusarium,  Alternaria פטריות מעבדה. החיידק הראה פעילות נגד ספקטרום רחב של פטריות, ובהן

Penicillium  ,  ועוד. פעילות זו נמצאה במטבולטים המופרשים למצע. רמת הפעילות המעכבת המופרשת נמצאה תלויה בתנאי הגידול 

של החיידק, ובעיקר בהרכב המצע. ניקוי חלקי של החומרים הפעילים הראה כי מדובר במולקולות קטנות מ- 10KD. בבדיקה ראשונית 

נמצא כי ישום החיידקים לקרקע כבול מעמק החולה אשר אולחה בפוזריום הפחית את רמת הזיהום הפטרייתי בניסוי מעבדה. כמו 
כן, ישום המטבולטים לפירות השזיף הראה עיכוב פייחת על הפרי לאחר הדגרה. לחיידק יש פוטנציאל לשמש כמדביר ביולוגי נגד 

פטריות פתוגניות שונות, והמחקר בנושא זה ממשיך.

מר משה מיה, אוניברסיטת חיפה

"ָאמֹון ְמׁשּוַלת ַמִים":  מ"בורות המים" ועד "ארץ נחלי מים", פיענוח של מטפורה אחת
בהרצאה נדון בצמד מטפורות אחד ממקור תנאי ארצישראלי, "בור סוד שאינו מאבד טיפה" ו- "מעיין המתגבר". בצמד המטפורות 
יוחנן בן זכאי שנים מתלמידיו: ר' אליעזר בן הורקנוס - "בור סוד שאינו מאבד טיפה"; ר' אלעזר בן ערך - "מעיין  הזה אפיין רבן 
המתגבר" )משנה אבות ב' ח'(. צמד זה פורש על ידי חכמים וחוקרים כצמד מטפורות המקביל לצמד המטפורות הבבלי: "סיני 

ועוקר הרים". 

צמד המטפורות נשען על מעגל המטפורה מים בספרות חז"ל. המים היו ההשראה הגדולה למטפורות של לימוד ושל לימוד תורה 
בפרט, וצמד המטפורות שלנו הועמד בדרך כלל בידי מפרשים וחוקרים כצמד מטפורות דיכוטומיות המתארות שתי דרכי לימוד 
זו הרואה כעיקר את העברת הידע המדויקת והשלמה - ללא איבוד טיפה - של הידע ממורה לתלמיד ולעומתה דרך  מנוגדות. 
לימוד הרואה את מיומנות החידוש והיצירה כעיקר. פנים שונות של אותו פענוח מצויות לאורכה ולרוחבה של הפרשנות המסורתית 
ושל המחקר המודרני ובדרך כלל לא הותירו מקום לפענוח אחר. התפיסה הזו היתה בנין אב למחקר נרחב על דרכי הלימוד בבתי 

המדרש של התנאים, מהלל ושמאי ואילך. 

פיענוח המטפורות חשוב להבנת דרכי הלימוד של חכמים שכן המטפורה והדימוי הם כלים המשמשים גם לתאור הפעילות המנטלית 
של הלימוד ההוראה והדרך בה הם מתקיימים בעולם החינוך ההוראה בכלל ובמקרה שלפנינו בעולמם של חכמי ארץ ישראל.

ניתוח של המטפורות הללו בהקשרן יוביל למסקנה שברובד התנאי אין לפנינו שני מושגים דיכוטומיים של "מסורתן" מול "חדשן", 
וספק אם המושגים הללו כשלעצמם עומדים כשני מושגים מנוגדים זה כנגד זה. בהרצאה נפענח את משמעות המטפורה "מעיין 

המתגבר" בזמנה ובמקומה.

הניתוח יתבסס, בין השאר, על "התנהגותן" של מטפורות, על בחינת הריאליה של שתי המטפורות וכן על בחינת "מטפורה מים" 
בכלל בספרות חז"ל. אני מצביע על הדרך שבה חלק מהפרשנים התבססו על הריאליה של מקורות המים בימיהם. שמואל די 
אוזידה, פרשן מחכמי צפת בן המאה ה-16 שפירש את המטפורות הללו גם על בסיס ההכרות עם הריאליה של "ארץ נחלי מים" 
שבאצבע הגליל. פגישה עם הראליה הזו אפשרה לו לחרוג מהקונבנציה הפרשנית של המטפורה הזו ולחזור אל מה שנדמה כפרוש 

המקורי של המטפורה. 



ד"ר עידית מני-איקן וגב' ציפי בשן, מכון סאלד

פרויקט PBL - פתרון בעיות בתחומי מדע וטכנולוגיה בבתי ספר בצפון הארץ

בשנת הלימודים תשע"ד השיקה קדימה מדע תכנית על פי מודל של PBL –Problem Based Learning. בתכנית לוקחים חלק שישה בתי 

ספר בצפון הארץ, והיא מיועדת לתלמידי כיתה ט' במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה. התכנית מלווה במחקר הערכה שמטרותיו הן 
לעקוב אחר הפעלת התכנית בבתי הספר ובעיקר על השינוי בהוראה ובלמידה שחווים המורים והתלמידים ובתהליך יצירת קהילת 

מורים לומדת. 

בהרצאה יוצג מדגם ממצאים מהשנה הראשונה של מחקר ההערכה המלווה את התכנית. המחקר כלל ראיונות עם מורים מובילים, 
השתתפות במפגשי קהילת המורים, תצפיות בבתי הספר, קבוצות מיקוד לתלמידים ושאלון שמולא על ידי התלמידים.

מהממצאים עולה כי קהילת המורים נמצאת בשלבי פיתוח והטמעה של מודל ה-PBL בהתאמה לכל אחד מבתי הספר. המורים החלו 

בהטמעת כמה עקרונות, ביניהם העיסוק בבעיה אוטנטית ורלוונטית לעולמו של התלמיד, הצורך להגיע לפתרון הבעיה )גם אם לא 
תמיד טכנולוגי(, העבודה בקבוצות, החשיפה של התלמידים למנחים חיצוניים, הפיכת המורה למנחה למידה וכמובן קיום רציף של 
מפגשי למידה וסיעור מוחות של קהילת המורים. נמצאו אופני הטמעה מגוונים בקרב המורים המעידים על כך שהם נמצאים בשלב 

.PBL של מעבר מעבודות חקר קלסיות לפרויקטים על פי המודל של

מבחינת התלמידים – נמצא כי הם התנסו במיומנויות חקר ומידענות, ביניהן תכנון ניסוי ועריכתו, ניסוח השערה, חיפוש במקורות 
להם  ניתנה  עשו  שהם  העבודות  במסגרת  כי  ציינו  התלמידים  חדשים.  מדעיים  מושגים  ולמידת  שונות  בתוכנות  שימוש  מידע, 
הזדמנות לחשוב על פתרונות לבעיות ולהעלות רעיונות משל עצמם, ללמוד כיצד לעבוד בקבוצה וליהנות מדרך למידה זו. נראה 
כי חלק ניכר מהתלמידים חשים שהתכנית תרמה להם והם חוו הנאה ועניין תוך למידה של תחומי תוכן חדשים ומיומנויות חדשות 

בתחומי המדעים וטכנולוגיה, והדבר מעיד על הצלחת התכנית בתחומים אלו. 

עם זאת, חלק מהתלמידים ציינו כי הם התנסו במידה מועטה בבניית אב טיפוס למוצר ובמיומנויות נוספות המתאימות למטרות 
התכנית, ביניהן: הכנת מצגות, מתן משוב לחבריהם, הצגת העבודה בפני הכיתה ובפורומים שונים ושימוש במסמך שיתופי. 

בהרצאה תוצג השפעת המחקר על עיצוב מודל ההפעלה של התכנית תוך התייחסות לנקודות החוזק שלה והנקודות לחיזוק, וזאת 
במטרה להפיץ את התכנית בבתי ספר נוספים בארץ.  

ד"ר נטלי מסיקה, חוקרת עצמאית

מזח חולתה
מזח חולתה הינו שריד פיסי כמעט בודד המעיד על פעילות האדם באגם החולה. זהו שריד בודד לחיי הדייג הייחודיים של קיבוץ 

חולתה בראשיתו )קיבוץ הדייגים הראשון בא"י( כמו גם הנקודה הראשונה של הקיבוץ לפני המעבר לנקודת הקבע.

שרידי המזח שנותרו מוזנחים מאז שנות החמישים, מסמלים יותר מכל את המשבר הגדול שעבר על חולתה עם גוויעת אגם החולה.

שנות פעילותו של המזח קצרות: הוא נבנה בשנת 1950 וחדל לתפקד בשנת 1957 בעת השלמת ייבושו של האגם. למרות תקופת 
הפעילות הזניחה מסמל המזח אורח חיים של קיבוץ דייגים, שגווע לצד האגם שלצידו ונאלץ למצוא עוגנים חדשים להמשכיותו.

בנסיון לשמר את שרידיו הפיסיים של המזח מימנה המועצה לשימור אתרי מורשת תיק תיעוד כבסיס לתכנון ולשימור האתר בעתיד.

ההרצאה תידון בהיבטים ההיסטוריים של המזח, בתיאורו הפיסי ובמשמעותו לשימור.



ד"ר ורד נאור, המכון לחקר הגולן ומכללת אוהלו, 

מר מאירם הראל, גב' רוני ברקאי, גב' רימה בורדוליי וגב' שירן בן שושן, המכון לחקר הגולן 

ד"ר תרצה זהבי, שה"מ משרד החקלאות

תופעת האסקה בגפן– בחינת שימוש בחיידקים אנדופיטים כאפשרות להדברה ביולוגית
ידי מספר מיני פטריות השוכנות ברקמות העצה של הצמח. לאחרונה, שיעור המחלה עולה  תופעת האסקה בכרם נגרמת על 
בכרמים בוגרים וצעירים בעולם ובישראל והנזק הכלכלי יחד איתו. המחלה מתבטאת בהתייבשות פתאומית של כל העלווה והפרי 
וכתוצאה מכך אובדן מוחלט של היבול באותה גפן וכן בכתמים אופיינים על העלווה ועל הפרי הגורמים להתייבשות חלקית של 
  Fomitiporia mediteranea, בתופעה:  הנראה  ככל  מעורבים  עיקריים  פטריות  מיני  שלושה  מאכל.  בענבי  בעיקר  יבול  ולאובדן  העלווה 

Phaeoacremonium aleophilum, Phaeomoniella chlamidospora, אף כי ידועים גם מינים נוספים. כיום אין תכשיר הדברה מאושר היעיל 

כנגד המחלה. בשנים האחרונות נערכים מחקרים רבים לבחינת השימוש באנדופיטים, מיקרואורגניזמים המתקיימים בתוך הצמח, 
כפתרון אפשרי כנגד גורמי מחלות בצמחים. במעבדתנו קיימים מספר תבדידי חיידקים אנדופיטיים מבטיחים, אשר בודדנו מגפנים, 
וחיידקים פתוגניים. ההשפעה המעכבת של חומרי הדברה שונים על התפתחות  המראים פעילות מעכבת כנגד מספר פטריות 
התפטיר של מיני פטריות אסקה נבדקה בתנאי מעבדה בהשוואה להשפעת חיידקים אנדופיטים. לשם כך, נערך מבחן צלחות 
לבחינת היעילות של ארבעה תכשירי הדברה על עיכוב התפתחות התפטיר של מיני הפטריות המעורבות בתופעת האסקה. יעילות 
החומרים נבחנה בהשוואה להשפעה המעכבת של שמונה תבדידי חיידקים אנדופיטיים בשיטת התרבית הכפולה. מידת העיכוב 
חושבה על פי היחס בין רדיוס התפטיר המטופל ביחס לרדיוס התפטיר בטיפול הביקורת. השפעת התכשירים נעה בין עיכוב מלא 
לחוסר עיכוב מוחלט על פי סוג התכשיר, ריכוז התכשיר והמין הנבדק. תבדידי אנדופיטים עיכבו את התפתחות התפטיר בטווחים 
שונים על פי סוג האנדופיט ומין הפטריה. מידת העיכוב נעה מעיכוב חזק )14% גידול( לחוסר עיכוב כלל. תבדיד אחד מתוך השמונה 

הראה פוטנציאל עיכוב מבטיח כנגד שלושת מיני הפטריות. יש לבחון את ההשפעה המעכבת של תבדיד זה במערכת צמחית.

ד"ר עמוס נאור, המכון לחקר הגולן, מו"פ צפון ומיגל מכון למחקר יישומי מדעי

מים גיאותרמים – תוספת למחזור המים השנתי
סדרת שנות הבצורת בעשור הקודם הביאה למשבר מים מהקשים שידעה ישראל. רשות המים חיפשה מקורות מים שאינם נכללים 
במחזור מי ההשקיה השנתי ובמסגרת זו נחפרה באר עמוקה ליד קיבוץ שמיר אל תוך שכבה המכילה מים גיאותרמים. המים יוצאים 
בלחץ של כ-12 בר, בטמפרטורה של כ-48 מעלות צלזיוס ובספיקה שעתית של 2000 מ"ק. הספיקה השנתית היא כ-20 מלמ"ק 

ומותר להשתמש ב-10 מלמ"ק כל שנה ובאישור מיוחד בשנות בצורת בכל הכמות. המים ישרתו את הגליל והגולן. 

אגודת המים "מים בגליל" ומו"פ צפון בוחנים אפשרות לנצל את האנרגיה האצורה במים )טמפרטורה ולחץ(. פרויקט מו"פ בחן 
אפשרות לחמם מטעים בכדי שמועד הקטיף יהיה מוקדם משמעותית מהמתחרים, ואת נושא גידול דגים בחורף. עד כה נמצא 
שניתן לקבל פדיון גבוה בגידול משמש שיחומם בחורף ובגידול דגים. לפני כשנתיים התחיל שלב נוסף של בחינת היתכנות הקדמת 
קטיף של מספר מיני עצי פרי )שסק, ליצ'י, ענבי מאכל(. כיוון נוסף שניבחן מהשנה הוא שינוע של אדמוניות ואוכמניות דורשי מנות 

קור מצפון הגולן )שם נצברות מנות הצינון( וגידולן בעמק החולה בחורף. למשמש ואדמוניות יש פוטנציאל יצוא.

עד כה הושקע המאמץ בבחינת ההיתכנות ולא טופלה יעילות השימוש באנרגיה כשברור שהעלאת יעילות השימוש בחום תגדיל את 
כמות השטחים שניתן לחמם במים הגיאותרמים. בשלב הבא של המחקר תיבחן יעילות השימוש באנרגיה במספר כיוונים: בחינת 
פיזור החום בבית הגידול ואיבודי חום מדפנות בית הגידול; בניית עקום תגובה לטמפרטורה למינים שייבחרו כבסיס לאופטימיזציה 

של חלוקת המים בין הצרכנים השונים. בנוסף, תוקם תחנת כח הידרואלקטרית להפיכת עודף לחץ המים לחשמל.
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מר אהוד ניינשטיין, יליד מטולה ותושב המקום

המים במטולה
הקמת ישובים בארץ הייתה בסמוך למקורות מים.

הכפר אומטללה נוסד בשנת 1896 בסמוך למעיין שבחלק הדרומי של הישוב.

במעיין אוגנו המים שהצטברו במשך הלילה ובבוקר נלקחו ע"י התושבים וילדיהם בפחים לבתים. בבתים היתה ג'ארה מחרס אליה 
נקשר כלי ששימש להוצאת המים הקרירים מהג'ארה לשתיה.

לרחצה הועברו המים לגיגית וחוממו על פתיליה או על פרימוס. לאחר הרחצה שימשו המים לשטיפה וניקיון הבית.

לא אחת פרצו מריבות בין התושבים שעמדו בתור ללקיחת מים מהמעיין, שכן התור התקדם בעצלתיים.

לפני מלחמת העולם השנייה עם הגעת האנגלים עלתה תצרוכת המים היות ומי המעיין לא הספיקו לתושבים ולאנגלים. האנגלים 
חפרו בורות לאגן מים בשבילם. הם הקימו סכר בוואדי עיון על מנת להשקות את סוסיהם. כמו כן האנגלים שאבו מים מהסוכ'רה, 
מפל שלפני מפל האשד, ומשם העלו מים למגדל המים במטולה )קיים עד היום ליד בית העם הישן(. ממגדל המים הועברו המים 

לבניין המשטרה-לטייגרט.

ממגדל זה הגיעו מים גם לחלק מהתושבים שגרו במורד המושבה.

בשנות ה-30 של המאה הקודמת ניטעו מטעים, אך אלו היו מטעי בעל, ללא השקייה זולת מי הגשם.

גבעה, מערבית  בתוך  "המארג'", חלק שופע מהמים התנקז  עיון  הוצף עמק  ב"בלוע". בשטפונות החורף  היה  נוסף  מים  מקור 
למושבה, שנקראה ה"בלוע" בשל המים שנבלעו מתחתיה. המים יצאו במעיין ה"רוחינה" הנמצא בסבוב לכיוון כפר גלעדי. )אגדה 
מספרת שלערבי אחד נפלה אלומת קש במים שבעמק עיון והיא נמצאה במעיין שליד כפר גלעדי(. מה"בלוע" נילקחו מים למטעים 

שניטעו במטולה לאחר מלחמת השחרור. 

לאחר שהאנגלים עזבו היו יותר מים למטעים הצעירים, המים נאספו בדליים על עגלה וסוסה להשקיית המטעים.

נטיעת  הכוללת  למטולה  הרחבה  לבנות  החליטו  האיכרים  והתאחדות  כשהסוכנות  במטולה  המים  בעיית  נפתרה   1958 בשנת 
מטעים. אז שאבו מהחצבני לבריכת מים גדולה שהוקמה על הר הצפיה.

כיום מטולה מקבלת את רוב המים מקידוחים: אזור אחד מדרום לתל "אבל בית מעכה" ושני ממערב לבית העלמין במטולה. אם יש 
צורך בתוספת מים מקבלים משאיבה מהחצבני.

ד"ר אוהד נריה, המכללה האקדמית תל-חי

Coniella granati פתוגן חדש בישראל התוקף רימונים במטע ולאחר הקטיף
הרימון הינו עץ פרי הגדל בישראל עוד מימי קדם. זאת בזכות התאמתו במידה מיטבית לתנאי האקלים השוררים בארץ. לגידולים 
ותיקים כמו הרימון התפתחו עם השנים מזיקים, הדורשים פעולות הדברה, לשם היתכנות לגידול בחקלאות המודרנית. בין מזיקי 
הרימון ניתן למנות חרקים הפוגעים בעץ ובפרי בעודו במטע ופטריות הפוגעות בפרי, שבחלקן מתפתחות במהלך איחסון הפרי. 
 Botrytis cinerea, Alteranria sp., Penicillium sp., ניתן למנות את הפטריות הבאות:  הפטריות הפתוגניות הפוגעות בפרי המאוחסן  עם 
Aspergillus niger., Rhizopus stolonifer & Mucor sp.. בשנת 2010 הופיע בפרי המאוחסן במסחר, ובניסיונות המעבדה בקריית שמונה, 

ריקבון שנגרם על-ידי פתוגן חדש - Coniella granati. פטרייה זו זוהתה לראשונה בארץ בענפי רימון שהגיעו לארץ כחומר ריבוי מהודו 

ניכר של ריקבון  4 שנים לאחר מכן, נגרם שיעור  זה הושמד על-ידי השירותים להגנת הצומח. למרות זאת,  2006. חומר  בשנת 
כתוצאה מפטרייה זו, בשנת 2010 בפרי ממספר מטעים. בניסוי חצי מסחרי שנערך במעבדה, יוחס לפתוגן זה נזק שהווה עד כ-40% 
הנגרם  לריקבון  רבה  דומה במידה   C. granati על-ידי  הנגרם  (הסימפטום)  הריקבון  מהפרי הרקוב באחד המטעים. במראהו החיצוני, 

על-ידי B. cinerea. על כן, ייתכן כי שיעור הריקבון כתוצאה מפתוגן זה גבוה אף יותר, אך הוא יוחס לפטרייה B. cinerea. בשנת 2010 
נמצאו פירות נגועים בפתוגן ממטעים ממטולה ועד רמות מנשה. החל משנת 2011 ידוע כי הפתוגן נפוץ עד אזור אשקלון. כנגד התפתחות 
רקבונות אחסון ברימון קיימים בארץ שני תכשירים המורשים לשימוש: ספורטק )ח.פ. prochloraz( וסקולר (ח.פ. fludioxonil). הראשון 
יעיל כנגד הפתוגן החדש, אך אינו מורשה לשימוש בפרי המיועד לייצוא לאיחוד האירופי. השני, שאינו מדביר פטרייה חדשה זו, יקר מאוד 

ובו נהוג להשתמש רק בפרי שעשוי להיות מיוצא למדינות האיחוד האירופי. לאור זאת נדרש פיתוח של תוכנית פעולה כנגד הפתוגן 
החדש, אשר יוכל לסייע גם בהדברת הפתוגנים הותיקים. לפיכך מבוצעת תוכנית בחינה של מספר תכשירי הדברה ביישום במטע 

וביישום לאחר הקטיף, כמו גם שיטות הדברה חדשניות, במהלך אחסון הפרי, הכוללות שימוש בתכשירים ידידותיים. 
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ד"ר עינת סגל, האוניברסיטה הפתוחה, המכללה למנהל ראשון לציון והמכללה האקדמית תל-חי

כנסיית הבשורה המודרנית בנצרת: מסורת וחידוש
כנסיית הבשורה בנצרת שנבנתה בין השנים 1960 - 1969, בתכנונו של האדריכל האיטלקי ג'ובאני מוציו, חושפת שפה חזותית 
ובכנסייה  המדרגות  גרמי  בשני  התחתונה,  בכנסייה  הוויטראז'  חלונות  סדרת  את  כולל  הכנסייה  עיטוֵרי  מערך  ומורכבת.  עשירה 
העליונה, מערכת נרחבת של דלתות כניסה מפוסלות בברונזה )בחזית המערבית, הדרומית והצפונית(, דימויים סימבוליים בשיש 
המעטרים את רצפת הכנסייה, כמו גם סצנות נרטיביות על גבי הקירות. שפת האמנות בכנסייה יוצרת זיקה הן למודלים נוצריים 
20. בדומה לאדריכלות המבנה המשלבת בין סגנונות ומשמעויות עבר לבין שפה  והן לשפת האמנות בת המאה ה-  מסורתיים 
לכנסיית  המוקדש  בפרק  זו.  צורנית  מורכבות  הכנסייה  של  העיטור  ממערכות  אחת  כל  מבטאת  כך  ברוטליסטית,  מודרניסטית 
בכנסייה  העוסקת  הספרות  כי  קדר  כנען  נורית  פרופ'  מציינת  הצבר"  שיח  של  "המדונה  הדרך  פורץ  בספרה  החדשה  הבשורה 
מתארת את המבנה, את היצירות המצויות בו, מסבירה את חשיבותן הדתית, מציינת את שמות האמנים ומשגיבה את המקום, אך 
אינה מבקשת להבין את המבנה מבחינה אמנותית. מחקר חלוצי זה ָפַתח ֶפַתח להתבוננות חדשה הלומדת את משמעויותיהם של 
מבנה הכנסייה ושל העבודות המעטרות אותו. בהרצאה, אמשיך דרך זו ואבחן את שפת האמנות החזותית בכנסייה, את מקורותיה 

וחידושיה. 

ד"ר סמדר סיני, יד טבנקין- המרכז המחקרי, הרעיוני והתיעודי של התנועה הקיבוצית 

ציפורה בקר זייד – האישה על הסוס
זייד ציפורה ) ליטא, -1892 שייח אברייק, 1968( 

 “ ציפורה הלכה ...אל הרועים או למתולה. עבודה לא נותנים לה והיא מאד נרגזת... מה גס ושפל מצד הכנופיה אך אנו בכל זאת 
נאבק על האמת ללא ערמומיות ואת ראשינו לא נכפוף בפני הרודנים ואת ילדנו נקח..." כך כתב ביומנו אלכסנדר זייד לאור אירועי 

כסלו תרפ”ה )דצמבר 1924(.

ציפורה, בת למשפחת בקר, עלתה לארץ ב-1907 עם קיילה אחותה, והיא בת 15. היא פגשה את אלכסנדר זייד במועדון של "פועלי 
נוספים מחופשת  וחברים  זייד  עם  לקולקטיב בסג'רה  היא עלתה  להישאר בארץ.  היה הסיבה להחלטתה  והוא  בירושלים,  ציון" 
כגבר, והייתה לפועלת חקלאית בקולקטיב. היא התקבלה כחברה ל"השומר", הצטיינה ברכיבה על סוס ובירי בנשק, ויצאה עם 
זייד לשמירה בסג'רה ובמסחה. היא נדדה אחריו כשומר, הם נישאו בחתונה המרובעת של "השומר" ברחובות, ועלו עם קבוצת 
גלעדי לגליל. הם חזרו לשקם את כפר גלעדי באוקטובר 1920 ועזבו אותו ב-1925 אחרי משפט חברים שנערך לה ובו הואשמה 
באינטריגות וסכסוכים. המשפחה עזבה את כפר גלעדי לקבוץ תל חי ושם שהו עד איחוד שני הקבוצים ב-1926. הם נדדו עד 
לשמירה וההתיישבות בשייח אברייק באותה השנה. זייד נרצח ב-1938 וציפורה המשיכה את דרכו במקום בו חיה המשפחה עד 

היום. 

יוצאת דופן בקרב הזוגות של "השומר". היא הושתתה על שוויון והערכה הדדית והם היו קבוצת  וזייד היתה  הזוגיות של ציפורה 
התמיכה זה של זו. הוא לימד אותה לירות ברובה, והיא היתה לשומרת העזר שלו. 

באסיפת חברים מיום 23.12.1924 )כ"ו כסלו תרפ"ה( הוחלט להוציא את ציפורה זייד מכפר גלעדי. העונש היה אמור לחול עליה 
בלבד, אך ברור היה לפוסקים מאופן היחסים בין בני הזוג כי אלכסנדר ילך בעקבותיה. 

ההרצאה תתמקד במשפט החברים של ציפורה, בהאשמות וביחס החברים לאירוע המשמעותי הזה בחיי הקבוץ. משפט חברים 
היה כלי שהיה קיים גם ב"השומר" וגם בגדוד העבודה, שעל פלוגותיו נמנה גם כפר גלעדי. אני אנסה לפענח את המניעים האמיתיים 

לקיום המשפט, לבחון מי היו הדמויות המרכזיות הפעילות בו וכיצד השפיע על חיי החברה במקום. 

פרשת משפטה של ציפורה זייד הינה פרשה שגם בה לא דובר בין יתר הסודות הקשורים ב"השומר" וחבריו. אולי הגיעה העת כי 
במלאת מאה לכפר גלעדי, יחשף הסוד הנסתר הזה גם כן. 
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ד"ר שריף שריף ספדי, חוקר עצמאי, עיריית נצרת

התקופה  מאז  אדריכלית-אמנותית  התפתחות  בנצרת:  אורתודוקסית  היוונית  הבשורה  כנסית 
הביזנטית ועד ימי דאהר אל-עומר במאה ה- 18

כנסייה זו בנויה מעל המעיין ששימש את תושבי נצרת במשך כל ימות השנה. בימים עברו, מרים –בדומה לנשות הכפר האחרות- 
נהגה לשאוב ממנו מים. לפי האמונה האורתודוקסית, שם גם נתבשרה ע"י המלאך גבריאל בעת שירדה לשאוב ממימיו.

נתגלו  מפסיפס  חלקים  לרבות  ושרידיה  נהרסה  הביזנטית  הכנסייה  הביזנטית.  מהתקופה  החל  למעיין  מעל  נבנו  כנסיות  מספר 
לאחרונה מעל לקשת הקריפטה החיצוני תוך כדי חפירה ניסיונית שיזם ועד העדה האורתודוקסית בעיר. מעל הריסות הכנסייה 
הביזנטית בנו הצלבנים את כנסייתם במאה ה-12 וזו נהרסה על ידי המצביא הממלוכי דאהר בייברס בשנת 1263. באמצע המאה 
ה-18 בנו בני העדה האורתודוקסית את הכנסייה השלישית באישורו של השליט דאהר אל-עומר מעל המעיין ושרידי הכנסיות 

הקודמות.

מהתקופות הביזנטית והצלבנית שרדו מעט אלמנטים, כמו חלקים מפסיפס ביזנטי, אבני קשת הקריפטה הצלבנית, שרידי פרסקו 
צלבני ואחד מגרמי המדרגות שחברו בין הקריפטה שבחלק התחתון לכנסייה הצלבנית מעל. רוב הממצאים והעיטורים שבכנסייה 

כיום שייכים לתקופה העות'מאנית.

כמנהג הכנסיות האורתודוקסיות בארץ, במיוחד בתקופה העות'מאנית, הכנסייה מתהדרת באיקונוסטאזיס שנעשה ביוון ב-1767 
עם עשר איקונות שנעשו בפטריארכיה היוונית אורתודוקסית בירושלים. קירות הכנסייה עוטרו בציורי קיר ב-1977-78 ע"י אמנים 
גיאומטריים  צורות  כוללים  החיצוניות  החזיתות  של  האבן  עיטורי  והחדשה.  הישנה  הברית  בהשראת  שצוירו  בסצנות  מרומניה 

וצמחיות שמשלבות בתוכן סמלים דתיים. 

ונברשות,  הכנסייה מכילה בתוכה חפצים, ספרי קודש, כלים לטכסים שונים כמו אגן טבילה מאבן, מזבח, כס הבישוף, מנורות 
איקונות ושלושה קברים של כמרים משלוש המשפחות האורתודוקסיות הראשונות שהתיישבו בנצרת במאה ה-17.

בסקרים,  שנחשפו  החדשים  מהממצאים  חלקים  להציג  וננסה  לדורותיה  ועיטוריה  הכנסייה  התפתחות  את  נסקור  זו  בהרצאה 
בחפירות ובעבודות השימור שנעשו בשנים האחרונות. 

פרופ' מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל-חי

מטולה ויחסיה עם השכנים הערבים 1948-1896
יותר מכל מושבה אחרת בעמק החולה היו למטולה יחסים מורכבים עם סביבתה הערבית. מושבה זו השוכנת בקצה הצפוני של 
וגם בעתות  רגיעה  גם בעתות  צריך להתנהל  היה  ומולה  הייתה מוקפת מכל עבר באוכלוסייה ערבית אשר אתה  אצבע הגליל, 

מתיחות.

הקשר הראשוני בין מטולה לשכניה החל עם רכישת קרקעות מהפיאודל ג'בור אפנדי רזק אללה. כמו במרבית המקרים רכישה זו 
עוררה את התנגדותם של האריסים שגרו בכפר אמטלה ועבדו את אדמותיו. אריסים אלה היו מבני העדה הדרוזית. תחילה הם 
וכל מה שנלווה אליו, היה צורך להתנהל מול המנהיגים  נושא הרכישה  יותר דרשו פיצויים. לאחר סיום  סרבו להתפנות ומאוחר 

הערבים באזור.

בסביבת מטולה היו שלשה גורמים ערבים חזקים. מכיוון צפון ומערב שלטה משפחת אסעד הלבנונית, שהנהיגה את אוכלוסיית 
דרום לבנון ממעוזה בכפר טייבה משך מאות בשנים. מבין מנהיגיה בלטו שלושת האחים מחמוד, עבד אל-לטיף וכאמל, בניו של 
ח'ליל ביי אסעד. כאמל ביי )-1870 1920( הוביל את המשפחה לקראת סוף השלטון העות'מאני ובשנת 1900 נבחר לפרלמנט 
באסתנבול. במהלך מלחמת העולם הראשונה עמד לימין המדינה העות'מאנית, אולם עם הקמת השלטון של המלך פייסל בסוריה 

הוא נהג בזהירות, מצד אחד ניהל קשר עם פייסל ומצד שני עם הצרפתים. 

לאחר מותו עברה ההנהגה לבן אחיו אחמד ביי אסעד )-1902 1961(, זאת משום שלכאמל ביי לא נולדו בנים זכרים. אחמד הנהיג 
את דרום לבנון ביד רמה ועם הקמת 'לבנון הגדול' כיהן מספר פעמים כיו"ר הפרלמנט הלבנוני עד למותו בשנת 1961. לאחר מכן 
עברה המנהיגות לכאמל הנכד )-1932 2010(, שבשונה מקודמיו היה בעל השכלה מערבית, עורך דין ובוגר הסורבון. הוא כיהן כשר 

החינוך, הבריאות ועוד, וזאת בנוסף לבחירתו ליו"ר הפרלמנט הלבנוני מספר פעמים. 

הגורם החזק השני הייתה משפחת אל-יוסף מח'אלסה, אשר הנהיגה את האוכלוסייה הערבית בעמק החולה. עם הקמת המושבה 
1917 נרצח ככל הנראה ביזמתו של ג'מאל פאשא  עמד בראש המשפחה חוסין אל-יוסף, שהיה מסוכסך עם התורכים ובשנת 
מפקד הצבא העות'מאני בארץ ובסוריה רבתי. מאז ועד שנת 1949 הנהיג כאמל בנו את עמק החולה. לכאמל הייתה מערכת יחסים 
מאד מורכבת עם מטולה ועם תל חי וכפר גלעדי, אשר החלה בעימות בחצר תל-חי ובמותם של יוסף טרומפלדור וחבריו. אולם 

מאוחר יותר התפתחה מערכת יחסים טובה, לפחות במידה מסוימת, עד למשבר הגדול ב-1948.

הגורם השלישי שגם לו הייתה מערכת יחסים עם מתיישבי מטולה הוא משפחת אל-פאעור. משפחה זו הנהיגה את השבט החזק 
ביותר ברמת הגולן, שבט ערב אלפדל. מנהיג השבט בימי המנדט היה האמיר פאעור אל-פאעור אשר חלש מארמונו בכפר ואסט 
על כל מרכז ומערב רמת הגולן בואך החלקים הצפון מערביים של עמק החולה, בעיקר באזור דן ודפנה. מכאן שמדובר בשלשה 

מנהיגים בעלי מעמד מקומי חזק עם השפעה אזורית לא מעטה.

ובמיוחד עם  היישובים היהודיים במרחב  ניהלו שחקנים אלו את מערכת היחסים שלהם עם  כיצד  בהרצאתי אני מבקש לבדוק 
המושבה מטולה, וכיצד הצליחו לנווט את היחסים בימים הסוערים של תקופת המנדט?
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פרופ' משה ענבר, אוניברסיטת חיפה

מרבצי הברזל ברכס מנרה
הרי נפתלי 

רכס הרי נפתלי מהווה חלק ממתלול ההעתק המערבי של בקע ירדן-ים המלח. ההפרשים הטופוגרפיים בין מרגלותיו לפסגתו נעים 
בין 100 ל-925 מ' מעל פני הים. המתלול עשיר במצוקים המתנשאים לגובה של עשרות מטרים. בבסיס הרכס חשופים סלעים 
מתקופת הקרטיקון התחתון הכוללים אבני חול, חווארים וחרסיות. בחלקיו הגבוהים יותר המסלע כולל גירים, דולומיטים וקרטון 
מתקופת הקנומן. הרי נפתלי נוצרו כתוצאה משבירה של קמר וניכרת בהם נטיית שכבות מתונה מערבה, בעוד שההעתקים הם 
כלפי הבקע. התהליכים המורפולוגיים השולטים כיום לאורך הרכס הם של תנועת בלית, הן גלישות ומפולות סלעים של חומר יבש 
והן תנועות בלית של חומר לח בעונת החורף. כמה מאות מטרים מעל קרית שמונה ניתן למצוא מגה בלוקים - גושי סלע ענקיים 
במשקל של עשרות ומאות טונות אשר נפלו ממצוק ה"בלאנש" שעוביו כ-40 מ' בעת רעידות אדמה, סלעים אלה משמשים היום 

לגן שעשועים שקק"ל פיתחה במקום כחלק מפארק גאולוגי נרחב באזור.

בין צומת כ"ח למטולה, המתלול חתור על ידי כ-30 ערוצים קצרים, תלולים, המכונים גם ערוצי מדרון (Slope channels). אלה התפתחו 

60%. בשפך הערוצים נמצאו ארבעה דורות של משקעי מניפות שהושקעו  20% ל-  בניצב למתלול והשיפועים שלהם נעים בין 
300 מ' מעל העמק. המניפות מעידות על פעילות טקטונית בעיקר  במשך מיליון השנים האחרונות ואלה מגיעים עד לגובה של 

.(Shtober-Zisu et al., 2008) בפלייסטוקן התיכון- לפני כחצי מיליון שנה, ומאז הפעילות הטקטונית נדדה מזרחה למרכז העמק

מכרה הברזל

בשנות החמישים של המאה הקודמת נערכו עבודת מחקר גאולוגית וניסוי כרייה ותכנון נרחב לניצול עפרות ברזל הנמצאים בסלעים 
של מתלול מנרה. זה היה אחד הפרויקטים לפיתוח אוצרות טבע במדינה הצעירה. לא נערך אז תסקיר השפעה על הסביבה וכל 
פרויקט כזה היה בזמננו נפסל מראש. הפיתוח נגנז מבחינה כלכלית ובמבט לאחור לא היה לו שום סיכוי להצלחה כלכלית בהתאם 

לתנאים של ימינו. להלן קטעים מכתבה שהתפרסמה ב"ידיעון הגליל" מפי מהנדס הפרויקט.

מתוך הדו"ח של "מחצבי ישראל" כתוב בידי מר א. בודנקין ) משנת 1956 או 1957(:

המאמצים לאתור מרבצים כנ"ל התחילו עם תום מלחמת השחרור, עוד במסגרת חמ"ד )חיל המדע(, ומאז ייסוד חברת "מחצבי 
ישראל" ועד היום היוו חיפושים אחרי מרבצי ברזל אחד הנושאים העיקריים של פעילות החברה.

תופעת הברזל האאוליטי )המופיע כביצי קויאר בתוך סלע( במכתש הגדול הביאה את הגאולוגים שלנו לבדיקת שכבות גאולוגיות 
דומות המופיעות באזורים אחרים בארץ, ובאמת בחודש פברואר 1954 נתגלו הסימנים הראשונים של תופעת הברזל האאוליטי 
בהר רמים. מיד עם גילוי התופעה פתחנו בסקר גאולוגי ובפרוספקציה מפורטת, עבודות אשר נמשכו עד נובמבר 1955. הפעולה 

הזאת כללה חיצוב בורות, קידוחים וכריית שתי מנהרות: אחת בבלוק 7 ואחת בבלוק 8.

העבודה הוכיחה שהבצר נמך בחזית של 4 ק"מ בערך: המנהרה בבלוק 8 אשר עומקה היה יותר מ- 300 מ' הוכיחה כמות של מיליון 
טון עופרה בערך עם תכולה ממוצעת של 28% ברזל.

לאחר פעולות אלו נכרתה עוד מנהרה אחת באורך של 35 מ' בבלוק 7, אשר הוכיחה את מציאת המרבץ גם בבלוק הזה והראתה 
כי תכונותיו אחידות מאד.

40 מיליון טון עפרה עם תכולה של 27-28% ברזל.  על סמך כל העבודות האלו נאמדות הרזרבות הפוטנציאליות במרבץ כולו ב 
עפרות מסוג זה נחשבות אמנם ללא עשירות, אך הן מנוצלות בהיקף רב ובהצלחה ניכרת בצרפת, גרמניה ואנגליה, ארצות הקרובות 

קרבה גאוגרפית למקורות של עופרה מעולה וזולה ביחס לשבדיה.

המאמצים הרבים אשר הושקעו במשך השנים, נתנו איפוא תוצאות ממשיות בכך שאתרנו מרבץ אשר מיקומו אינו מהווה כל בעיה 
ויכול להוות מקור לאספקת חומר גלם  מבחינה אקלימית, גאוגרפית, של כוח אדם או אחרות; הוא נמצא באזור משופע במים 

לתעשיית הברזל המתוכננת במשך עשרות שנים.

כפי שידוע המפעל המאטלורגי של "כור" בעכו מתוכנן לאספקה של 90,000 טון ברזל לשנה, דבר אשר יצריך, במידה שישתמשו 
רק בתרכיז עפרות מנרה, כמות של 450,000 טון עפרה לשנה.

המרבץ מופיע בצוק הר רמים, כרייתו תהיה תת קרקעית ולא תעמיד אותנו בפני בעיות מיוחדות. כפי שנראה מדו"ח ביניים של 
כריית המרבץ מאת מהנדס נביאס נאמדות הוצאות הכרייה ב 3,300 ל"י לטונה. אנו מתכננים לנצל קודם את בלוק 7 בגלל היותו 
35 מ'- אנו ממליצים לכן לגשת מיד  הגדול ביותר והנמוך ביותר מעל פני הים; אך בבלוק זה כרינו רק מנהרה אחת בעומק של 
לפתיחת מנהרה ראשית אשר תשמש לניצול המרבץ בעתיד, לעקוב אחרי המרבץ על מנת לודא את הנחותינו, כי הוא דומה לזה 
של בלוק 8, ובעת ובעונה אחת לפתוח המכרה לניצולו בעתיד. המנהרה הזאת תהיה בעומק של 700-800 מ' וכרייתה תעלה כ 

100,000 ל"י.

ההשקעה של 4 מיליון ל"י מבטיחה לכן את הקמת המפעל אשר יוכל לספק את כל חומר הגלם הדרוש למפעל בעכו. העבודה 
תתבצע בשתי משמרות ובחלקה בשלוש. על מנת לכמות הדרושה יעסיק המכרה כ 100 איש, ומתקן הריכוז כ 25 איש ועוד עשרה 

במנהלה.

החישובים מוכיחים כי הוצאות הריכוז לטונה עפרה תגענה ל 1,600 ל"י; אם נניח כי הוצאות הכרייה תהיינה 3,500 ל"י לטונה אנו 
מגיעים למחיר של 5,100 ל"י לטונ עפרה, דבר הנותן מחיר של 16,000 ל"י לטון תרכיז של של 41-42% ברזל מסופק למפעל כור 

בעכו בהתאם לניצולת של כ 75% ובהנחה שמחיר ההובלה לטון/ק"מ הוא 50 פרוטה.

יוצא איפוא, כי אפשר יהיה לספק למפעל המטלורגי בעכו, תרכיז בעל תכולה ממוצעת של 42% ברזל במחיר של 16 ל"י הטונה 
בערך.

סך של חצי מיליון ל"' אשר הוצא על מחקר מרבץ הר רמים ועבודות השבחה כולל את כל עבודות הסקר הגאולוגי, קידוחים, כריית 
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השליחים וכנסיית הבשורה: תפישות פוליטיות ומסורות חזותיות, בין התקופה הצלבנית למאה 
ה-20

של  הקדוש  שהמקום  הרי  שכך  היות  מריה.  של  ברחמה  בבשר  ישו  התגשם  בו  הרגע  הינה  הבשורה  הנוצרית,  התפישה  פי  על 
הבשורה נקשר במחשבה הנוצרית אל מריה, ואל מסתורין התגשמותו של האל כאדם. לצד זאת נצרת הינה גם מקום ילדותו של 

ישו עם המשפחה הקדושה, ובכך הייתה מוקד להתפתחות מסורות שונות סביב חייו המוקדמים. 

ואולם, בחינה של שרידי עיטור כנסיית הבשורה הצלבנית מגלה דגש ניכר על דמותם של השליחים, ועל פעולות הניצור שלהם 
במזרח, המתוארות על פני מספר כותרות מפוסלות אשר נתגלו בראשית המאה העשרים. תכניות הוויטראז' והציור של כנסיית 

הבשורה הנוכחית, משנות השישים של המאה העשרים, מגלות גם הן מקום נכבד המיוחד לשליחים. 

הרצאה זו תבקש לבחון את אופני תיאורם של השליחים, ואת הסיבות לתיאורם בכנסייה בתקופות השונות, תוך ניסיון לבחון כיצד 
שימש תיאור זה את פטרוני הכנסייה בכדי להעביר מסר מחוטב בדבר מעמדם וכוחם. 

פרופ' מיכל פלגי, ראש המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת חיפה

מעמד הנשים בקיבוץ המתחדש
ההסדרים המוסדיים בקיבוץ עוררו מאז ומתמיד תשומת לב בקרב העוסקים בשאלת שוויון המינים, משום שהחברה הקיבוצית 
ניסתה להנהיג שוויון בין נשים לגברים בתוכה על ידי דאגה מוסדית למטלות המשפחתיות )חינוך, כביסה, בישול(. בכך היא איפשרה, 
לכאורה, בחירה חופשית של מסלול קריירה לנשים. חברות הקיבוץ היו שייכות כולן לכוח העבודה בקיבוץ אם כי במקצועות שונים 
מאלה של חברי הקיבוץ. רוב הנשים עבדו בענפי החינוך ובשירותים הצרכניים ורוב הגברים בעבודות יצרניות שהמוצרים שהם ייצרו 
נמכרו מחוץ לקיבוץ, משמע הם היו ה"מרוויחים". מצבן הכלכלי האישי של הנשים היה זהה לזה של הגברים מבחינת התקציבים 

האישיים שהן קיבלו, אך מעמדן הניהולי בקיבוץ היה שולי יותר מזה של הגברים. 

ארגון העבודה החדש, שבא בעקבות השינויים, לא גרם עדיין לצמיחת יזמות-נשים משמעותית או לכניסת נשים למקצועות בלתי 
שגרתיים. אך שחרר אותן מהחובה האולטימטיבית לעבוד בחינוך ובשירותים ואף איפשר להן לצאת ולעבוד מחוץ לקיבוץ ללא 

מגבלות של רוטציה וכו'. 

אף אם לא כוונו השינויים ישירות לנשים, אין להתכחש להשפעתם הרבה יותר על חיי הנשים מאשר על חיי הגברים. כיום הנשים 
צריכות לארגן את מקום עבודתן באופן שונה, כדי לסגל את עצמן לדרישות השוק. עבודת הגברים מכוונת מזה זמן רב לתנאים 
אלה. השינוי לגבי הנשים לא פשוט, והציפיות מהנשים העובדות בתוך הקיבוץ דו-ערכיות. מצד אחד מצפים מהן לנהל עבודתן 
ולפי כללי השוק, אך מצד שני מצפים מהן להמשיך לקיים את האווירה הבלתי פורמלית, השיתופית, "המשק-ביתית"  ביעילות 

במקום עבודתן. 

מה ההשלכות של השינויים הללו לגבי מעמד האישה בקיבוץ? לשינויים השפעות סותרות; החיוביות שבהן - פתיחת שוק העבודה 
שמחוץ לקיבוץ מרחיב את מגוון התעסוקות של הנשים הצעירות ומאפשר להן לחדור לעיסוקים חדשים ולהשיג הישגים בתחום 
המקצועי והכלכלי - הישגים אלה יכולים לשפר את מעמדן הכלכלי והניהולי. אך פתיחה זאת לשוק העבודה החיצוני, חושפת את 

הנשים לקיפוח החברתי הקיים בחברה הישראלית. 

מנהרות, כל עבודות המחקר לצורך קביעת שיטות הריכוז בארץ ובחו"ל וכן הוצאות משלוח של כ-400 טון עפרה לגרמניה והוצאות 
הניסוי החרשתי של ריכוז עפרה זאת.

לאור האמור לעיל ובהתחשב עם לוח הזמנים של הקמת המפעל בעכו- הפעלתו בתחילת -1959 הננו להמליץ:

1. להחליט מיד על תכנון והקמת מפעל במתכונתו המוצעת כאן.

2. להבטיח ל "מחצבי-ישראל" את הכספיפ הדרושים לתכנונו והקמתו של המפעל במשך שנתיים. לשם כך מספיק בשנה הראשונה 
סך של 600,000 ל"י מטבע מקומי לתכנון, הכשרת השטח ופיתוח בלוק 7; רשות להזמין באמצעות השילומים את הציוד בגרמניה, 

וכן סכום של 100,000 ל"י במטבע חוץ אחר להזמנות מחוץ לגרמניה.
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ניר פרוימן, משרד החקלאות ופתוח הכפר

יעדי הפיתוח של חקלאות המים הפנימיים בישראל
 77% ייצור שנתי של כ-18 אלף טון, שהם כ-  ענף המדגה במים פנימיים פועל ברובו בבריכות עפר ובמאגרים פתוחים, בהיקף 
מכלל ייצור הדגים בישראל. שטח הייצור כ-20 אלף דונם. ערך הייצור השנתי של הענף )מחיר בשער המשק( הוא כ-250 מליון 
₪ והוא מעסיק כ-2,000 עובדים, מהם כ-350 מגדלים )מיעוטם בלבד עובדים זרים( וכן כ-1,500 עובדי שירות )נהגים, מפקחים, 
משגיחי כשרות טכנאים ועוד(. על פי ההערכה משתמש המדגה היבשתי בכ-90 מליון מ"ק מים כאשר המקורות העיקריים הם מים 
מליחים ברמות שונות שאינם משמשים לשתייה או לחקלאות. מקורות נוספים הם נביעות, קידוחים ותפיסת מי שיטפונות. מים 
הראויים לכך משמשים לאחר גידול הדגים להשקיה חקלאית וכמות קטנה יחסית מוזרמת לנחלים בשל צורך תפעולי ובשל הצורך 
למנוע המלחת יתר. לבריכות הדגים ערך נופי ייחודי התורם לתיירות. התרומה החיצונית העקיפה של בריכות הדגים לאזור הסובב 
אותן חושבה בעבר בסך של 85 ₪ לדונם. באזורי חקלאות המים המצויים ברובם בנתיב נדידות הציפורים מתפתחת תיירות צפרות 

עניפה הניזונה משמעותית מקיום ענף המדגה. 

הפעילות המתנהלת בשנים האחרונות להסדרת הסביבה, שטחי אגן ההיקוות של הנחלים ומקורות זיהום אפשריים, העלתה את 
נושא הטיפול במי הפלט של בריכות הדגים לחשיבות עליונה, המחייבת הן התייחסות של משרדי הממשלה והן פעולות אקטיביות 
של משקי המדגה וזאת על מנת לעמוד בדרישות חדשות אשר הוגדרו בתקנות המשרד להגה"ס. למי הפלט של בריכות הדגים 
איכויות שונות. ברוב המקרים הם נושאים עימם שאריות של חומרי הזנה, הפרשות, חומרים כימיים ומוצקים מרחפים העלולים 
לפגוע במערכות הצומח והחי בנחלים. הטיפול בנושא מי פלט בריכות הדגים מחולק בין מספר משרדי ממשלה ורשויות. משרד 
ליצור מערכת משולבת אשר  והמשרד להגנת הסביבה ביצעו מספר פעולות משותפות במטרה ללמוד את היכולות  החקלאות 
תשמר את היתרון הכלכלי של ייצור דגי מאכל טריים ותעמוד בדרישות הסביבה הקפדניות גם יחד. עקרונות ותוכנית לניהול משק 
מדגה אקולוגי נוסחו ע"י צוות היגוי שהורכב מאנשי מחקר, נציגי המגדלים, נציגי משרדי הממשלה, רשויות וארגוני סביבה. ההשקעה 

המוערכת הנדרשת לביצוע תכנית זו בקנה מידה ארצי היא 120 מליון ₪.

מר אברי קדמון, הקרן הקיימת לישראל, 

מר עזרא יסעור, אקולוג עצמאי, 

מר עידן ברנע, האוניברסיטה העברית ומיגל מכון מחקר יישומי מדעי 

מר גונן אשל, גונן אשל פרויקטים וייעוץ

ניטור החומר המשוקע באגמון החולה 2007-2009
לאורך קיומו של האגמון, מתחילת מילויו במים בראשית אפריל 1994 ועד סוף שנת 2009 ניתן להבחין בתהליך איטי של התרוממות 
ועל  ומשקיעת חומר אורגני שמקורו בצמחיה הגדלה בשולי האיים  מפלס הקרקעית כתוצאה מחדירת סחף דרך מובלי המים, 
שרטונות. מטרת הניטור הינה לתת מענה לשלוש שאלות: בכמה סחף התמלא האגמון במהלך 13 השנים שחלפו, מה סדר הגודל 
של נפח הסחף שהוסע לתוכו דרך כניסות המובלים, ולבסוף מה הם המאפיינים המיכניים של גרגרי הסחף: קוטרם והרכבם, וזאת 

מתוך כוונה לתכנן מלכודות סחף שיקטינו את הבעיה.

וביציאה מהאגמון לפי עונות  והרכב מיכני של הסחף בכניסות  ריכוז  הניטור כלל מדידות מפלסי קרקעית בתוך האגמון, מדידת 
השנה: אביב, קיץ, סתיו וחורף. זאת בנוסף למדידות דו שבועיות של ריכוז המוצקים המרחפים בכניסות וביציאה מהאגמון שכוללות 
גם בדיקה של ריכוז החומר האורגני מכלל המ"מ. המידע עבר עיבוד וניתוח לרבות עיבודי תמונה בממ"ג על בסיס קורלציה צבע-
גובה ושימוש במודולים תלת מימדיים. בוצעו מאזני סחף שסוכמו בתיאור תלת מימדי של קרקעית האגמון והסחף שהצטבר עליה, 

וניתוח ריכוזי סחף והרכב החלקיקים בגרפים ובטבלאות.

המימצאים העיקריים שעולים מהניטור מפורטים להלן:

א. נפח האגמון למפלס התפעול )62.20 מ' אבסולוטי( – 389,228 מ"ק.

ב. כ-58% מנפח זה סתום בסחף, נכון לקיץ 2007.

ג. רוב החומר שקע כנראה מהתפרקות צמחים הגדלים לאורך חופי האיים, השרטונות או שצמחו וצומחים מקרקעיתו באיזורים 
הרדודים. נפח הסחף המוסע לתוך האגמון מהווה כ- 1.5 אחוזים מכלל החומר ששקע לקרקעיתו מאז מילויו במים.

ד. רוב הסחף האלוביאלי מאופיין בחלקיקים שקטרם 50-150 מיקרון.

שנערכה  בדגימה  קרקעיתו  על  שהושארו  סימון  במקלות  שימוש  תוך  האגמון,  בתוך  קרקעית  מפלסי  מדידות  כלל   2009 ניטור 
באוגוסט 2007. חלק ממוטות הסימון לא נמצאו במקומם ולכן תהליך בניית מודל הסחף הסתמך על פחות נקודות, כפי שיתואר 
בהמשך. המידע עבר עיבוד וניתוח לרבות עיבודי תמונה בממ"ג על בסיס קורלציה צבע-גובה ושימוש במודולים תלת מימדיים. 

בוצעו מאזני סחף שסוכמו בתיאור תלת מימדי של קרקעית האגמון והסחף שהצטבר עליה, מאז הדגימה האחרונה.

המימצאים העיקריים שעולים מהניטור מפורטים להלן:

 כ- 60.6% מנפח האגמון 2009, סתום בסחף, מה שמצביע על המשך תהליך ההובשה. מאז אוגוסט 2007 הצטברו כ-10,000 מ"ק 
נוספים של סחף באגמון או כ-5,000 מ"ק בממוצע לשנה.

הנתונים המספריים הם כדלקמן:
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ד"ר ענת קדרון, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית אוהלו

בימי  ישראל  בארץ  הגלילית  העירונית  היהודית  החברה  גבולות  של  מחודשת  להגדרה  ניסיון 
מלחמת העולם הראשונה

עד שלהי התקופה העות'מאנית התנהלו חיי היהודים במסגרת קהילות עדתיות ועל-פי חוקת המילת'. הניסיון לטשטוש ההבדלים 
העדתיים לטובת יצירת הקולקטיב הלאומי, צריך היה להיבנות על קהילות מקומיות, שחלקן היו חדשות, וחלקן, בעיקר קהילות 

בערים הוותיקות, נדרשו להגדרה מחודשת. 

ימי המשבר של מלחמת העולם זימנו קשיים רבים – והזדמנויות רבות לביסוס מטרות אלו. הניסיונות להתארגנות קהילתית בערים, 
שמטרתם הישרדות, הלכו יד ביד עם הניסיונות לנצל את השעה הקשה גם להנחת תשתית ארגונית מודרנית ולאומית ולהבניה 

מחודשת של גבולות השייכות החברתית. 

כך נבחנו שאלות של שייכות והגדרה בין 'היישוב הישן האורתודוכסי', היישוב הישן המודרני, הגדרת הציונות של האליטה הספרדית 
– ושל כל אלו עם היישוב החדש. הגדרת הגבולות החברתיים הייתה חלק משמעותי מתהליכי ביסוס התודעה הלאומית הקולקטיבית 

כתודעה נפרדת מעל התודעה הדתית המסורתית, התודעה היהודית העדתית או התודעה המקומית המעורבת. 

מלחמת העולם סיפקה חלון הזדמנויות שבו, למרות הקשיים וסף הכיליון, יכול היה היישוב החדש להניח תשתית ארגונית ותודעתית 
שתאפשר בהמשך את הדומיננטיות הלאומית. הסביבה העירונית, בה התקיימה סביבה הטרוגנית לאומית ויהודית כאחד, הציבה 
אתגרים שנעדרו מסביבות הומוגניות של בני היישוב החדש והעמידה את שאלת הדומיננטיות של היישוב החדש בפני אתגרים 

וסימני שאלה רבים. 

בתהליך מרתק זה, טבריה, צפת וחיפה מציבות דילמות חברתיות שונות הנובעות מהרכב האוכלוסייה היהודי השונה בהן ומידת 
העניין שהיו למוסדות היישוב החדש בהן טרם המלחמה.

ההרצאה המוצעת תנסה להאיר את הניסיונות להגדרה מחודשת של הגבולות החברתיים היהודיים בימי המלחמה ולעמוד על 
ההבדלים – ועל המשותף – בין החברות היהודיות העירוניות בגליל, כדגם לחברה היישובית בארץ ישראל ככלל.

1. נפח המים באגמון באוגוסט 2009 )למפלס תפעולי ברום של 62.2 מ' מעל פני הים( – 153,405.44 מ"ק, בהשוואה ל-389,228 
מ"ק באפריל 1994, עם מילויו.  

2. שטח פני המים באוגוסט 2009 – 819,443.83 מ"ר, בהשוואה ל-1,038,420.0 מ"ר באפריל 1994 עם מילויו.

3. נפח המים באגמון באוגוסט 2009 מהווה 60.58% מנפח המים המקורי בעת מילוי האגמון.

4. מאז אוגוסט 2007 התמלא האגמון בנפח סחף נוסף של 10,148.99 מ"ק.

ההמלצות להמשך כוללות אימות להנחה שהמקור העיקרי לסחף הינו חומר צמחי ששקע לקרקעית. השיטה לבסס הנחה זו הינה 
בדיקת עמודות חומר שיש לדגום מנקודות שונות על קרקעית האגמון.

ד"ר קרן קובלו-פארן, רשות העתיקות

חפירות כפר ורדים- אור על ההתישבות בתקופת הברונזה הביניימית בגליל
היישוב הקדום של כפר ורדים ממוקם בגליל המערבי ההררי. החפירות בכפר ורדים )בשטח של מעל לדונם( מטעם רשות העתיקות, 
חשפו שרידים ארכיאטקטוניים בעלי השתמרות גבוהה של יישוב מתקופת הברונזה הביניימית. היישוב מורכב ממבנה גדול, בעל 
חדרים רבים כולל מתקנים שונים, ככל הנראה בית חווה. המבנה נבנה על מדרון ולכן יש לו תוכנית של מפלסים מדורגים והחדרים, 
כ- 14, אינם בגדלים אחידים. קירות המבנה השתמרו לעיתים עד גובה מטר וממפולות האבן המסיביות אפשר לשחזר שכל מבנה 
העל היה בנוי אבן. בין ממצאי המבנה כלי חרס, בעיקרם כלי אגירה, כלי אבן, להבים כנעניים מצור, להבון מאובסידיאן, וכלי מתכת 
כולל מרצעים וצמיד. בין הכמויות של ממצא אורגני מפוחם תועדו בלוטים, חרצני זיתים ועץ. בהרצאה יוצגו תוצאות תאריכי פחמן 

14 מן האתר.

חשיפתה של חווה מתקופת הברונזה הביניימית, כמעט בשלמותה, בנוסף למידע מסקרים נרחבים וחפירות נוספות, מאפשרים עיון 
בתהליכים איזוריים בגליל העליון המערבי בשלהי האלף השלישי לפני הספירה.  
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ד"ר אפרת קנטור, המכללה האקדמית כנרת

"בין תל חי ובין כפר גלעדי גבעה אחת, על ראשה קברים בודדים": בית קברות "השומר"
אם נכונה התפיסה כי תרבות המוות משקפת את תרבות החיים, אילו זיקות היו ומהן הסתירות הקימות בין מיקומו, הסדריו ודרכי 
של  יתר מאפייניו  בין  "השומר"?  ארגון  של  וההתנהלות  לבין האתוס  גלעדי,  בכפר  בבית הקברות  פנתיאון השומרים  של  ארגונו 
השומר, הוא היה חברה מסורתית וגרעינה המרכזי: המשפחה. האם ניתן להגדיר את בית הקברות כבית קברות משפחתי? בית 
קברות אגודתי? חלק מקבוצת השומרים דגלה בנדודים, אחרים בשילוב של התיישבות ושמירה. במה משקף בית הקברות ויכוחים 

ופילוגים החרמות וכיצד נופו של האתר מאחה אותם מחדש? 

לחלק מהטמונים באתר נערכה קבורה שניה. היש במעשה זה מהאתוס השומרי? האם זהו חלק ממנהגה של הציונות המתחדשת 
לקבץ ולהעלות קברים של בעלי שם לארץ ישראל? 

מיהם מתחריו של בית הקברות בקצה הצפוני של המדינה וכיצד מודדים אטרקטיביות של אתר? באיזו מידה בית הקברות הוא איבר 
חיוני בזיכרון הקולקטיבי של השומר כלפי עצמו ושל השומר במדינת ישראל? מה יהיה אורך הנשימה של מחוז זיכרון זה בארץ בה 

הפריפריה מתרחקת ומחוזות זיכרון מתחדשים ומומרים באופן מהיר? 

ד"ר יונתן קסלר, גב' יעל מלצר וגב' נוהא בדר, המכללה האקדמית תל-חי

השילוב הוא לכולם: הערכת תכנית תמיכה ראשונית לסטודנטים ערבים לקויי למידה
According to estimates, the Arab students at Tel Hai College will soon account for 20% of the student body. Approximately 
10-12% of this group have some form of learning disability. Despite these figures, few Arab students at the college have 
benefited from the services of the support center for students with learning disabilities (LDs), due to both language 
and cultural barriers. 

LDs now understood to be a lifelong condition and a growing number of adults with such difficulties are entering 
college. However, serious questions remain regarding the underrepresentation of young people with LDs in Israel’s 
periphery. Furthermore, the efficacy of support for college students with LDs is itself an area of concern with mixed 
results. 

Researchers and practitioners widely acknowledge that the social-emotional aspect life with LDs is critical to 
understanding and addressing such problems. However, less is known about these intrinsic outcomes for students, the 
impact on self–image and self-confidence. Paul Gerber and his associates introduced the concept of “reframing the 
learning disability experience” as a means to overcoming the deleterious effects of the disability. Their model refers to 
four stages in combatting such effects: recognition, understanding, acceptance, and plan of action, and suggested that 
individuals need professional support in order to traverse all four. However, while this model has been widely accepted 
it has not been tested empirically.

In the 2015-2016 academic year, a pilot project at Tel Hai College will provide support for LDs to about 40 Arab 
students. Jointly operate by the college’s support center for students with LDs and the center for peace and democracy, 
the project included initial screening and, on that basis, diagnosis of LDs with testing was conducted in Arabic. Those 
students diagnosed for LDs receive individual and group support from an Arabic-speaking professional. 

The aim of the study was to evaluate the impact of this pilot program on the participants. A pre/post evaluation method 
was employed to examine changes in participants’ perceptions of themselves as students with LDs, in accordance with 
Gerber’s model, and to elicit their views regarding the support they received. 
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ד"ר דורון רוזן, האוניברסיטה הפתוחה

פעילות סולל בונה בגליל בנושאי חירום וביטחון בין השנים 1948-1936
הרצאה זו תעסוק בסקירת ההיבטים הביטחוניים של פעילות חברת 'סולל בונה' באזורי הגליל בין השנים 1948-1936. ההרצאה 
תתמקד ב-3 נושאים עיקריים הקשורים בפעילות זו. האחד, יהיה התפקיד המרכזי שמילאה 'סולל בונה' בתקופת המרד הערבי 
הגדול )בשנים 1939-1936( בהקמת מערכת אבטחה ובלימה כוללנית לאיטום הגבול הצפוני עם סוריה ולבנון ומניעת הסתננויות 
הכנופיות הערביות לשטחי הגליל וצפון הארץ. במרכזה של פעילות זו עמדה ההתקנה של גדר ביטחון לכל אורכו של הגבול הצפוני, 

שכונתה גם בשם 'גדר הצפון'. 

הנושא השני שבו תעסוק ההרצאה יוקדש לתיאור התפקיד המרכזי שמילאה 'סולל בונה' בביצוע מפעלי הבזק של הקמת יישובים 
רק  לא  שהונעו  התיישבות  מפעלי   – השנייה  העולם  מלחמת  ותחילת  הגדול'  'המרד  בשנות  בגליל  ומגדל'(  'חומה  )התיישבות 
משיקולים מדיניים ואסטרטגיים עתידיים, אלא גם משיקולים ביטחוניים הקשורים ברצון לתת מענה לאיומים שיצר טרור הכנופיות 
הערביות באזורים כמו הגליל העליון המערבי והמרחב הטריטוריאלי שהשתרע בין קריית שמונה וצפון עמק החולה. דגש בסקירת 

נושא זה יינתן להבהרת תרומתה המורכבת והמכרעת של 'סולל בונה', להקמת היישובים חניתה, איילון, דן, דפנה ועמיר. 

)הגליל העליון  יישובי הגליל  בונה' בביצור  'סולל  יהיה התפקיד המרכזי שמילאה  הנושא השלישי העיקרי שבו תעסוק ההרצאה 
של  עיקרית  ביצועית  זרוע  למעין  להיות  החברה  הפכה  עת  העצמאות,  מלחמת  במהלך  הירדן(  ועמק  המזרחי,  הגליל  המערבי, 

'שירות ההנדסה' של ה'הגנה' )ואח"כ של צה"ל( לביצור ישובי הארץ.

ההרצאה גם תעמוד על מידת והיקף שיתוף הפעולה שהתקיימו בין 'סולל בונה' ועובדיה לבין ארגון ה'הגנה' בכל אחד מתחומי 
הפעולה המתוארים. היבט זה של דיון הוא חיוני ביותר, מאחר ששיתוף הפעולה בין שני הארגונים יצק בפני עצמו נופך ביטחוני 

לפעילותה של 'סולל בונה' בגליל. 

פרופ' אלחנן ריינר, אוניברסיטת תל אביב

מתי נבנה הבניין שעל קבר רשב"י במירון ומי בנאו: לבחינת משמעותה של מירון בתודעה היהודית 
בארץ ישראל ובמזרח על סף העת החדשה

מקובל עתה על הכל כי הבניין שעל קבר רשב"י במירון נבנה על ידי ר' אברהם גלאנטי, תלמיד מובהק של ר' משה קורדובירו ומקובל 
צפתי חשוב לעצמו, שנפטר בצפת בשנת 1588. הידיעה על חלקו של גלאנטי בבניית החצר נמסרה במהוסס על ידי החיד"א, הוא 
ר' חיים יוסף דוד אזולאי, שליח ארץ ישראל ומגדולי חכמיה במחצית השנייה של המאה השמונה עשרה, בהשלמות לספרו 'שם 
הגדולים' שאותו פרסם בליוורנו בשנת 1796, למעלה ממאתים שנה לאחר מותו של האיש שלו הוא ייחס את הבניין. באותן מאתיים 
שנה הגיעו למקום עולי רגל רבים ורבים מהם הותירו את רשמיהם בכתב. המקום נזכר גם במקורות ראשוניים אחדים, בכללם 
גם מקומיים, גליליים, ואף צפתיים, אך באף אחד מהם לא רק שלא נזכר הייחוס לגלאנטי, אלא שהבניין אינו מתואר בדרך שניתן 

לזהותו בוודאות עם זה שאליו מתייחס החיד"א בחיבורו. 

דומה שמצב זה מצדיק בדיקה מחודשת של הידוע לנו על המקום; בדיקה ביקורתית מן ההיבט הטקסטואלי, ולא פחות מכך מזה 
ההיסטורי, שתנסה לבחון את התאריך המוצע, להציע מסגרת לבניית המקום, ובעיקר תראה בבנייה מאורע רב משמעי מבחינתה 
של קהילת המשתמשים במקום, תחילה מבחינתה של הקהילה הגלילית, בעיקר הצפתית, שהייתה האחראית למקום ולהתנהלות 
בתוכו מכל בחינה שהיא; אחר כך, הקהילה הארץ ישראלית, שמירון הופכת בהדרגה למקום הקדוש החשוב ביותר בתוכה, ואשר 
ואחר כך גם לקהילה היהודית במזרח הלומדת בהדרגה על מירון  ציון בלוח השנה הליטורגי שלה;  - לנקודת  המתחולל בתוכה 

ומצטרפת לשתי הקהילות הנזכרות בעלייה לרגל אליו, בהערצתו ומעמידה אותו אף היא כמקום הקדוש המרכזי בתודעתה. 

כל אלו נקשרו, על פי מה שאטען בדברי, לבניית המבנה במקום, ולמעבר שהתחולל בו אז ממקום קדוש מקומי למקום קדוש 
אוניברסלי המשמש קהילות קרובות ורחוקות, מהלך המשקף במידה רבה גם את השינוי שחל במעמדן של קהילות הגליל עצמן 

בתקופה הסמוכה למועד שאציע לבניית המבנה במקום הקדוש. 
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ד"ר ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת, מלח"ם

חפירתה של מערכת מסתור חדשה בגליל התחתון – מה בינה למרד בר כוכבא
יהודה, רווחה תמימות דעים כמעט מוחלטת אצל  מאז התגלו בשנות השבעים של המאה הקודמת מערכות המסתור בשפלת 
חוקרי מרד בר כוכבא שמערכות המסתור האלה מבטאות היטב את תיאורו של ההיסטוריון הרומאי דיון קסיוס, מן המאה השלישית 
למרד  כהכנות  ידם  על  שנחצבו  תת-קרקעיים  בחללים  כוכבא,  בר  מרד  מורדי  היהודים,  של  הסתתרותם  את  שתיאר  לספירה, 

ובמהלכו. 

בעיקר  היום,  עד  שנויה במחלוקת  ולמעשה  רבות  שנים  הייתה במחלוקת  שנויה  בגליל,  כוכבא  בר  מרד  שאלת התרחשותו של 
בשל קיומם הדל של מקורות היסטוריים בהקשר לשאלת השתתפותו של הגליל במרד זה. שאלה זו נותרה פתוחה למעשה עד 
עצם היום הזה, כשהדעות הרווחות הן שהגליל לא נטל כל חלק במרד בר כוכבא. במיוחד התבססה הקביעה על כך שאין מקום 

להתמודד עם שאלה זו ללא מקורות היסטוריים ברורים או ממצאים ארכאולוגיים מספקים.

עקב חשיפתן, מחקרן ותיעודן של 68 מערכות מסתור שהתגלו גם בגליל והדומות במאפיינים שלהן למערכות המסתור שהתגלו 
המקורות  אם  גם  לגליל,  גם  כוכבא  בר  מרד  של  התפרשותו  את  לבחון  יהיה  נכון  לא  האם  השאלה  התעוררה  יהודה,  בשפלת 

ההיסטוריים חסרים בהקשר זה.

עקב הטיפולוגיה הזהה של חלק ממערכות המסתור הגליליות לחלק ממערכות המסתור שבשפלת יהודה, כאלה שתוארכו למרד 
במערכות  שהתגלו  החומריים  שהממצאים  התברר  פעם  בכל  פעמים.  מספר  זו  שאלה  האחרונות  בשנים  הועלתה  כוכבא,  בר 
המסתור הגליליות, להבדיל מהממצאים שהתגלו במערכות המסתור בשפלת יהודה, לא הספיקו כדי לקבוע עמדה חדשה בעניין 

זה באופן ודאי.

בעקבות גילויה וחפירתה, בשנת 2014, של מערכת מסתור חדשה ב'עינות שועים' ליד הכפר עין מאהל בגליל התחתון, בה התגלו 
ממצאים משתי המרידות, צפה שוב שאלת השתתפותו של הגליל במרד בר כוכבא.

בהרצאה אציג את הדרך בה התמודד המחקר עם השוואתן של מערכות המסתור שבגליל למערכות המסתור שבשפלת יהודה. 
בהקשר זה אציג את מערכת המסתור שנחפרה ב'עינות שועים', את הממצאים שהתגלו בתוכה ואת תרומתה של חפירת מערכת 

המסתור הזו להצפתה מחדש של השאלה אם אכן השתתף הגליל במרד בר כוכבא.

גב' רוני שחל ופרופ' דיוויד זלץ, אוניברסיטת בן גוריון 

ד"ר עמית דולב, רשות הגנים

אוכלוסיית הלוטרות הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה בישראל – תהליכים דמוגרפיים וחשיבות 
הקישוריות ואיכות בתי הגידול

המערכת  נוכחותה במערכת אקולוגית מהווה סמן חשוב לבריאות  יונק טריטוריאלי ממשפחת הסמוראים.  היא   (lutra lutra) הלוטרה 

המיימית ולמגוון הביולוגי בה, מאחר והיא טורף על בה. 

ישראל מהווה גבול תפוצה דרומי של הלוטרות במזרח התיכון. עד ראשית המאה העשרים לוטרות היו נפוצות לאורך אגן הירדן 
ממקורותיו בצפון ועד לים המלח, כולל אגם החולה והכינרת, וכן בנחלי החוף, מגבול הלבנון ועד נחל שורק, כשעמק בית שאן, עמק 
חרוד ועמק יזרעאל שימשו כמסדרון אקולוגי "לח" המקשר בין האוכלוסיה המזרחית למערבית. מתחילת המאה ה-20 חלה הרעה 
דרמטית במצבן של אוכלוסיות הלוטרה ובתפוצתן בארץ, בעיקר עקב פגיעה בבתי הגידול שלהן: ייבוש נחלים ומקורות מים, זיהום 
המים ופגיעה במקורות המזון של הלוטרה והרס של צומח גדות נחלים. בנוסף, דריסות בכבישים גורמות נזק גדול לאוכלוסייה. כיום 

הלוטרה בארץ מוגדרת בסכנת הכחדה חמורה, והיא מאכלסת את אזור עמק החולה, הירדן הצפוני ומקורותיו, והכינרת בלבד.

עקב האקלים הים תיכוני וכן עקב סיבות אנושיות, הלוטרות בישראל מאכלסות מקורות מים המהווים בתי-גידול מבודדים זה מזה, 
בעלי תנועה מוגבלת ביניהם, ולכן עלולים לעבור תהליכים של הכחדות מקומיות ואכלוסים מחדש. במחקר זה ניתחנו סקרי נוכחות 
המבוססים על המצאות או אי-המצאות של גללי לוטרה, אשר נערכו ב-16 השנים האחרונות )2000 עד 2015( בצורה סדירה בכל 
חורף במספר גדול של אתרי סימון, שקיימים או היו קיימים בתחום התפוצה של הלוטרות. בחנו את התהליכים הדמוגרפיים שעברו 
על אוכלוסיית הלוטרות, וזיהינו את המשתנים הסביבתיים והמרחביים העיקריים שמשפיעים על האוכלוסייה. בנוסף, בדקנו את 
יעילותם של ארבעה מעברי כביש שנבנו כדרגשים יבשים ללוטרות, מתחת לגשרים המהווים "נקודות חמות" לדריסות. התוצאות 
הראו כי ישנה מגמת ירידה ניכרת לאורך השנים במקומות האכלוס של הלוטרות, וכן עלייה בשיעורי ההכחדות המקומיות וירידה 
ולא איכות  זיהינו שפוטנציאל הקישוריות שבין בתי הגידול השונים,  בשיעורי האכלוסים מחדש של אזורי התפוצה שלהן בארץ. 
בית הגידול בלבד, הוא גורם מכריע בתהליכים המרחביים של האוכלוסייה. בנוסף, גילינו ששלושה מבין ארבעת המעברים שנבנו 
למניעת דריסות לוטרות היו בשימוש סדיר ע"י יונקים שונים כבר בחורף הראשון לאחר הקמתם. כמו כן, לפחות שניים מהם היו 
בשימוש ע"י לוטרות, ולא תועדו דריסות שלהן סביב גשרים אלה מאז הקמתם לפני שנתיים. נראה כי לפעולות הממשק למען 
שיפור איכות נתיבי המעבר ואיכות בתי הגידול, וכן שיקום אקולוגי של מסדרון התנועה של נהר הירדן הדרומי, שמהווה נתיב מעבר 

מרכזי הינם בעלי חשיבות רבה והשפעה מכרעת על המשך שרידות האוכלוסייה והתפשטותה לבתי גידול חדשים.
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פרופ' רפי שטרן, המכללה האקדמית תל-חי ומו"פ צפון  

ד"ר גל ספיר, ד"ר דורון שניידר, גב' צליל בראס ומר גיא עצמון, ביו-בי – שדה אליהו

דבורי בומבוס להאבקת עצי תפוח במטעי הגליל והגולן
גודל הפרי בזני התפוח השונים אינו עונה מספיק לדרישות השוק. למדנו כי הפרי הקטן מתקבל בעיקר כתוצאה ממספר זרעים נמוך 
בפרי. מניסויים שעשינו למדנו כי הסיבות המרכזיות לכך הן: )א( שיעורי האבקה זרה בלתי מספקים, שנובעים מאטרקטיביות נמוכה 
של פרחי התפוח לדבורים; )ב( תקלות שונות בתהליכי ההפריה, שנובעות מאי התאם גנטי חלקי בין הזנים השונים. הצורך בהאבקה 

זרה הינו קריטי לנוכח העובדה שזני התפוח הגדלים בארץ עקרים לעצמם, ועל כן זקוקים להאבקה זרה כדי לחנוט ולשאת פרי. 

בניסויים שערכנו בשנים האחרונות במטעי האגס נמצא כי תוספת של דבורי בומבוס (BB) על רקע של דבורי דבש (הצבה מדורגת ביחס 

סופי של 4:1( הביאה להגברת חנטה ולשיפור יבולים בשני זני האגס – ספדונה וקוסציה. הסיבה העיקרית לכך נובעת מיכולתה 
של דבורת הבומבוס לפעול בטמפרטורה נמוכה מ-15º, שהיא סף הפעולה של דבורת הדבש. עם זאת, ישנן סיבות נוספות כגון חוסר 
תקשורת בין הפרטים, שמונע למשל העברת אינפורמציה על גידול אטרקטיבי יותר שנמצא בסמוך למטע האגס, מספר גבוה מאוד 
של ביקורים בפרחים בהשוואה לדבורת הדבש, יעילות האבקה גדולה יותר במפגש עם הפרח עקב גודלה של דבורת הבומבוס ועוד.

מטרות הניסויים בתפוח– לבחון את רעיון תוספת דבורי הבומבוס לשיפור פוריות וגודל פרי גם במטעי התפוח ובמקביל לבחון את 
יחסי הגומלין שבין דבורת הדבש (HB) לדבורת הבומבוס (BB) בהקשר להאבקה.

ואורטל שבצפון הגולן. כוורות BB הוכנסו  2015 במטעי ברעם שבהרי הגליל ובמטעי רמת מגשימים  2013 עד  הניסויים נערכו בשנים 

למטעים מיד עם תחילת הפריחה ביחס של 1:1 (כוורת אחת לדונם). כוורות HB הוכנסו באופן מדורג, ביחס של 2:1 (כוורת אחת לשני 

דונם(, בהתאם להמלצות החדשות – מחציתן ב-10% פריחה ומחציתן בשיא הפריחה.

הפרח  מעל  המאביקות   HB אחוז  לדקה,  לשורה  משורה  דבורים  מעברי  מספר  סוג/עץ/דקה,  מכל  דבורים  מספר  שנבדקו:  המדדים 

(Topworkers), יבול, גודל פרי ומספר זרעים לפרי.

תוצאות עיקריות

ופינק  זהוב, סטרקינג  לתוספת דבורי בומבוס השפעה חיובית ביותר לשיפור ההאבקה הזרה, שהביאה בארבעת הזנים )גאלה, 
ליידי( ובשלוש שנות הניסוי להגדלת מספר הזרעים בפרי, להגדלת הפרי ולעתים גם להעלאת היבול.

שיפור ההאבקה הזרה והגדלת יעילותה )בעקבות הכנסת דבורי הבומבוס( הושג ע"י:
תוספת שעות האבקה (של BB) בשעות הבוקר הקרירות (>15°) ובימים מעוננים וקרירים.

הגברת ניידות דבורי הדבש בין השורות )בין הזן המופרה למפרה(.
הגדלת שיעור דבורי הדבש הפועלות ביעילות גבוהה מעל הפרח (Topworkers) בהשוואה ל"גונבות הצוף" (Sideworkers"") הבלתי יעילות.

ד"ר צבי שילוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תרומת המהנדס יוסף טריידל לפיתוח ההתיישבות היהודית בגליל
יוסף טריידל נולד בשנת 1876 במאיין בגרמניה, שם למד בבית-ספר ממשלתי ואחר-כך בגימנסיה ממשלתית בקובלנץ הסמוכה. 
לאחר מכן עבר לבון, בה למד הן באקדמיה הקיסרית לחקלאות 'פופלסדורף' הן באוניברסיטה, אותן סיים עם תואר ב.א. ותעודת 
מודד-קרקעות ומהנדס חקלאות מוסמך. מייד עם סיום לימודיו, בגיל 24, גוייס ע"י חברת יק"א לביצוע מדידות, מיפוי והכנת ספר 

מקרקעין למושבותיה בארץ ישראל, כך הגיע בשלהי שנת 1898 ליפו.

ב-29 השנים שמאז בואו ארצה ועד מותו הטראגי ב-1927, ביצע טריידל עבודות רבות של מדידה, מיפוי, פרצלציה, תכנון ובנייה, 
עבור חברת יק"א, חברת גאולה, הקק"ל, חברת הכשרת הישוב וכן עבור גורמים פרטיים שונים בכל חלקי הארץ. פעולותיו הרבות 
היישוב בעמק-הירדן  וחברת הכשרת  בנחלות הקק"ל  והתחתון,  בגליל העליון  יק"א  בעיקר במושבות  בגליל התמקדו  והמגוונות 
בנהריים,  רוטנברג  לה, במפעל החשמל של  ופוריה על ההר שממערב  ובעמק-יזרעאל, במושבות-האחוזה מגדל לחוף הכנרת 
בעמק זבולון ובעיר חיפה. במקביל רכש מאחיו אלפרד את ביתו ומשקו במושבה כנרת, והיה שם לאיכר מצטיין בעל משק לדוגמה.

למרות שלא היה מנהיג, לא נמנה על מפלגה ארץ-ישראלית כלשהי ואפילו סירב להזדהות כציוני, תרם יוסף טריידל רבות בעבודתו 
הטכנית המתקדמת, המדויקת והמסורה, להתפתחות היישוב היהודי בגליל.
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ד"ר משה שירב-שורץ, ד"ר שמעון אילני, ד"ר לודביג הליץ, ד"ר אריה איתמר, המכון הגיאולוגי לישראל

מפה גיאוכימית של הגליל העליון המזרחי
סקרים גיאוכימיים שבהם נדגמו ונבדקו דוגמאות סחף נחלים (stream sediments), היוו נדבך חשוב בחיפוש אחר מחצבים החל ממחצית 

המאה ה-20. בסוף שנות השמונים החלה להתברר חשיבותם של סקרים אלו גם בתחום הנרחב של מדעי הסביבה, כַסָמנים של 
זיהום אנתרופוגני וכאחד הכלים להסברת תחלואה בבני אדם, בחיות ובצומח. 

במסגרת פרויקט נמשך להכרת הרקע הגיאוכימי של ישראל, הושלם סקר גיאוכימי מפורט באזור הגליל העליון המזרחי, הכולל את 
אגני הנחלים המתנקזים אל מערב הכנרת. כמו כן נדגמו דוגמאות משפכי הנחלים בצדה המזרחי של הכנרת. חשיבותו המיוחדת 
של אזור המחקר בהיותו חלק משטח אגן הניקוז של הכנרת, הרגישות ההידרוגיאולוגית הגבוהה שלו וריבוי שמורות הטבע והגנים 

הלאומיים.

המיפוי הגיאוכימי התבסס על דיגום אגני הניקוז המקומיים בצפיפות של עד 2 דוגמאות לקמ"ר )סה"כ כ-800 דוגמאות( ואנליזה 

 .Na2O2 עם sintering אחרי ICP-AES לתכולת יסודות ראשיים ויסודות קורט במכשיר

יסודות הקורט נמצאת בהתאמה עם המסלע החשוף. דוגמאות  ניתן להסיק כי תפוצת רוב  מניתוח ראשוני של תוצאות הסקר 
בולטות לכך הן מפות תפוצת כרום ניקל וונדיום העוקבות בעיקר אחר מחשופי סלעי בזלת. 

ריכוזים חריגים של מתכות רעילות )כגון קדמיום ואנטימון( העשויים להצביע על תרומה אנתרופוגנית מצויים בגבול ישראל/לבנון 
באזור אביבים והסביבה. יסודות אלו קשורים באופן טבעי למינרלי פוספט ואנו סבורים שהריכוזים החריגים שלהם נובעים משימוש 
במעכבי בעירה המוטלים מן האוויר )בעיקר אמוניום פוספט( שנעשה בהם שימוש בעבר באזורים אלו וכן מתוספות מזון פוספטיות 

הניתנות לבקר במכלאות הרבות המפוזרות בשטח.

מר ליאב שלם, חוקר עצמאי

אפריקה במרחק שעתיים נסיעה מתל אביב - שיקום מוצע למכלול עמק החולה
ימת החולה מהווה חוליה במחרוזת אגמים, חלקם מתוקים וחלקם מלוחים, הממוקמים לאורך 'השבר הסורי אפריקאי'. ימת החולה 
שמשה תחנת תדלוק חשובה לחצי מיליארד ציפורים שעברו ועדיין עוברות מעל השטח לפני כניסתן למדבריות אפריקה בנדודיהן. 
כיום אופציה זו הולכת ונעלמת ובלית ברירה מחפשות הציפורים אלטרנטיבות במקומות אחרים. נזקי הציפורים נאמדים במיליוני 
שקלים בשנה. פעולת ייבוש ימת החולה, אשר לוותה בהתלהבות וחזון גדול, התבררה במהלך השנים כפרויקט שנוי במחלוקת, 
כאשר הייבוש פגע בחקלאות, במערכות טבעיות ובכנרת. כיום שטחי הביצה כלואים ברשת של תעלות מים. פרויקט האגמון שיזמה 

הקרן הקיימת לישראל הינו פרויקט חשוב שחושף רק את קצה הקרחון ממה שניתן להפיק מפנינת טבע ייחודית זו.  

פרויקט מחקר ותכנון שיקום אגם וביצות עמק החולה, הנו פרויקט הגמר שהגשתי במסגרת לימודי אדריכלות נוף בטכניון, אשר 
זכה לתשומת לב רבה לאחר סיומו. בתכנית האב נחקר השטח בהיבטים של טופוגרפיה, קרקע, שרידי בתי הגידול, הידרולוגיה, 
היסטוריה ותכניות סטטוטוריות. הפרויקט מציע תכנון המתחשב במציאות הקיימת בשטח, ובהתאם מציג תהליך שיקום בשלבים. 
תכנון כזה, ביכולתו לתת השראה למתכננים וללמדם על הפוטנציאל הבלתי ממומש של מרחב עמק החולה. התוכנית מציגה את 
השבתם המדורגת של שבעים אחוז משטחי האגם והביצות ותוכננה תוך התייחסות להיבטים הנ"ל. בתכנון נשברו הקווים הישרים 
של בריכות הדגים ומאגרי המים ובמקומם נוצרו קווים טבעיים ועדינים המעצימים את חווית הטבע של המבקר. בהרצאה אציג כיצד 
באמצעות מספר שלבים ניתן יהיה תוך ארבעים שנה להחזיר עטרה ליושנה. תהליך ההשבה של מישורי הביצה והאגם הינו מדורג 
ומאפשר גמישות והסקת מסקנות מכל שלב ושלב. פרק הזמן בין כל שלב הינו כעשר שנים, דבר שיאפשר לחוקרים לפעול מתוך 
אחריות לשטח והבנתו. המרחב כולו יחולק למכלולים של התיישבות, השמורה, חקלאות, ספארי, ספורט, צפרות.  מכלולים אלה 
שונים זה מזה בייעודם, תוכנם, אופיים וברמת השימור של השטח. הם מאפשרים חוויות שונות הפונות למגוון קהלי יעד, לתיירות 
פנים וחוץ. מרחב החולה יכול להוות מנוף כלכלי לישובים הקרובים לעמק ולמרחב כולו ומחולל אקולוגי בקנה מידה ארצי ובינלאומי. 

הפרויקט דוגל בגישה מערכתית היוצרת סינתזה בין הפן האקולוגי, הפן התיירותי והפן החקלאי. 

הפרחת חיים חדשים באזור יכולה להחיות את חזון העמק: ימת החולה כמחולל אקולוגי ואנושי במרחב, בהיבטים של שימור טבע, 
איכות מים, חברה וכלכלה. תכנון מערכת המשכילה להבין את ייחוד המקום, להשתמש במשאביו לבנייתו מחד ושימורו מאידך, 

באמצעות כלים תכנוניים היוצרים שינוי בדפוס החשיבה של האדם, לכדי כיבוד הטבע הסובב.    
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גב' סארא שלש, המכללה האקדמית תל-חי 

ד"ר שירה פרימן, מיגל מכון למחקר יישומי ומדעי

בדיקת סיכון תועלת צריכת דגים בקרב אוכלוסייה הישראלית
למרות שדגים נחשבים כחלק חשוב מתזונה בריאה, הם גם מקור פוטנציאלי של חשיפה למזהמים וכימיקלים שונים הנמצאים 
בשרשרות המזון הן הימית והן האקווטית )מים מתוקים(. על מנת להבטיח את בטיחות איכות הסביבה של הדגים שאנו אוכלים, יש 

צורך להבין כיצד גורמי הסיכון והתועלות הללו משתנים במיני דגים שונים ובהתאם לשיטות וסביבת יצור שונים. 

מטרתו של מחקר זה היא להעריך את הסיכונים והתועלות של צריכת דגים אצל האוכלוסייה הישראלית. 

שיטות: נערכה רשימה של מיני הדגים שנצרכו )מייצור מקומי ומיבוא( בישראל. עבור כל מין נעשו הערכות של ריכוזי תרכובות 
תזונתיים מועילים (חומצות שומן רב בלתי רוויות וסלניום), כימיקלים (מתיל-כספית, דיוקסינים וPCB), שיטת ייצור (מדגה או דייג) ומקום 

המקור.

לקליטה של  (Food Frequency Survey) של משרד הבריאות. מדדים  וסקר תדירות מזון  נתוני שוק  אומדן הצריכה נלקח משילוב של 

התרכובות היו מדומים לדפוסי הצריכה שונים בהתאם לכמות וסוגי הדגים.

ממצאים ראשונים: באופן כללי, 75% מהישראלים אוכלים פחות דגים ביחס להמלצות משרד הבריאות. סוג הדג הנאכל הנו גורם 
חשוב לחשיפות פוטנציאליות. דגים המיוצרים במדגה המקומי נוטים להכיל רכוז נמוך יחסית של רעלים כימיים, אך גם בעלי ערכים 

 MeHg תזונה העשירה בדגים טורפים, בעלי תוחלות חיים ארוכים כגון טונה, וכרישים, הנה בעלת סיכון לחשיפת .n-3 PUFAsנמוכים ב

גבוהה, במיוחד אם דגי מקורם בים התיכון. דגים כמו דניס וסלמון נוטים לספק את האיזון הטוב ביותר בין סיכונים כימיים ותועלות 
תזונתיים.

מסקנות:

על מנת שניתן יהיה להעריך סיכונים ויתרונות בצריכת הדגים, יש להבין:

את הדפוסים האמיתיים של צריכת הדגים בישראל.

את החשיבות של חינוך הציבור בבחירות דגים בריאים.

את הצורך לשלב הערכות אפידמיולוגיים עם הערכות חשיפה כדי להבין את ההשלכות הבריאותיות של חשיפה כרונית לתוצאות 

בריאותיות הקשורות לצריכת דגים –כגון: נוירו-התפתחות בילדים, קוגניציה, CVD, נוירולוגית במבוגרים.

מר עלי שמאלי, מר נדים חטיב ומר חליל אלאחמד, המכללה האקדמית תל-חי 

פרופ' שמואל שמאי, המכללה האקדמית תל-חי והמכון לחקר הגולן

כפר ע'ג'ר- זהות מפוצלת
הכפר ע'ג'ר הוא ישוב ייחודי הן בגלל היותו הישוב העלוואי היחידי בישראל והן מבחינת מיקומו הגיאוגרפי במפגש הגבולות ישראל-

לבנון-סוריה. מאחר וישראל לא ראתה בו ישוב סורי, צה"ל לא השתלט עליו במלחמת ששת הימים, אך לבסוף הכפר סופח ע"פ 
בקשת תושביו אחרי שנשאר ללא חסות מדינתית. לאחר חקיקת חוק סיפוח הגולן ב–1981 קבלו תושבי ע'ג'ר אזרחות ישראלית. 

מחקר זה הוא הראשון שבודק את הרגשת השייכות והרגשת הזהות בעיקר ביחס לישראל בקרב תושבי הכפר ע'ג'ר.

150 תושבים ועסק בהיבטים שונים של הרגשת  המחקר התבצע באמצעות שאלון כמותי ושאלון איכותי. המדגם הכמותי מנה 
ישראל  במדינת  לחיות  להמשיך  לרצון  העוסקות  לשאלות  ביחס  חיובי  ממוצע  על  הצביעו  התוצאות  ישראל.  למדינת  השייכות 
כאזרחים שווי זכויות, אך בעוצמה בינונית עד חלשה בהרגשת שייכות למדינה ולסמליה. כאשר נעשתה חלוקה לפי מין, נמצא דפוס 
תשובות זהה כמעט לחלוטין בקרב שני המינים. כמו-כן נמצא שלמשכילים יחס חיובי חזק יותר למדינת ישראל וכן לחילונים ביחס 
לדתיים. בחלוקה לפי קבוצות גיל עולה שאלו שנולדו וגדלו תחת שלטון ישראל הם בעלי זיקה חזקה יותר למדינה ביחס למבוגרים 

שגדלו תחת שלטון סורי, אם כי בחלוקה גילית לקבוצות גיל ממוקדות יותר עולה תמונה מורכבת יותר.

מניתוח של ראיונות העומק )מחקר איכותי( עולה הרגשת השייכות החזקה לעדה העלוואית, לסוריה ולכפר עצמו. מסכם זאת אחד 
המרואינים. בתשובה לשאלה "האם אתה מרגיש מחויב למדינה כלשהי", הוא ענה: "כן, לסוריה כמדינת הלאום שלי, ולישראל 

כמדינת המחייה שלי".
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גב' מעין שמר, רשות העתיקות, 

ד"ר רון שער, גב' יעל אברט, פרופ' ארי מטמון, ד"ר ליאורה קולסקה הורביץ ופרופ' יהודה אנזל, האוניברסיטה העברית, 

ד"ר עומרי ], רשות העתיקות 

ד"ר און כרובי, המכון הגיאולוגי לישראל

מבט מחודש על הרצף הגיאוארכיאולוגי של עברון
התרבות האשלית מתוארכת לפרק הזמן שבין 0.25-1.6 מיליוני שנים לפני זמננו. אבני היד, המאפיינות בדרך כלל אתרים המשויכים 

לתרבות זו בארץ, כוללים את עובדיה )1.4 מ' שנים לפני זמננו(, ביצת רוחמה, גשר בנות יעקב, מעיין ברוך ומחצבת רבדים. 

בסמוך לקיבוץ עברון שבגליל המערבי, נחשף במהלך השנים קומפלקס אתרים אשליים. באזור זה נחשפו מספר אתרים, המכונים 
"מחצבה", "זינאת", "הפרדס", ו"שיכון", והם משויכים לשלבים שונים בתרבות האשלית. האתר הקדום והשמור ביותר הוא עברון 
מחצבה שנחפר על ידי א' רונן ומ' פראוסניץ בשנים 1977--1976, 1985. האתר שויך על בסיס הרכב מכלולי הצור והאבן, הרכב 
מכלול הפאונה ומיקומו ברצף הגיאולוגי לתרבות האשלית הקדומה. כמו כן על בסיס תיארוך שכבות גיאולוגיות בשיטות רדיומטריות 
ובאמצעות בדיקות פליאומאג שנחפרו בתעלות מכאניות מצפון לאתר, הוצע שגילו האבסולוטי קדום ל 780,000 שנה. בשנות 

ה-90 הוסבה מחצבת עברון לאתר להטמנת פסולת, האתר הפרהיסטורי נקבר ומיקומו המדויק איננו ידוע.

באוקטובר 2014 החלו חפירות מכאניות בהיקף גדול )כ-40 דונם( מצפון לשטחי המטמנה הקיימת לצורך הרחבתה. החפירות, 
הצפויות להגיע לעומק מרבי של כ-19 מ', לוו מתחילתן בפיקוח ארכיאולגי צמוד מטעם רשות העתיקות. עם ההגעה לעומק 9-11 
מ' מפני השטח החלו להופיע, בתוך שכבה חרסיתית אדמדמה, עצמות בעלי חיים, פריטי צור וכלי אבן האופייניים לתרבות האשלית. 
בעקבות זאת נפתחה חפירת בדיקה באזור בו אותרו הממצאים. מטרת החפירה הייתה לנסות לאתר את מקור הממצאים, לשייך 
את האתר מבחינה תרבותית, ולבחון את החתכים הגיאולוגיים של המטמנה ברזולוציה גבוהה על מנת לאפשר שחזור הסביבה 

הקדומה ותיארוך במידת האפשר. בהרצאה יוצגו ממצאי החפירה ותוצאות המחקר הגיאולוגי.

ד"ר מאירה שנק, המכללה אקדמית תל-חי

תפקידי המרכז האקדמי לנוער ותמיכתו המקצועית ביוזמות חינוכיות של מורים
המרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן במכללה האקדמית תל-חי הוקם ב-2009 מתוך צורך חברתי להגביר נגישות להשכלה גבוהה 

בקרב תלמידי הפריפריה הצפונית של מדינת ישראל תוך דגש על עידוד תלמידים להתמחות בתחומי המדעים והטכנולוגיה. 

במבחנים  בהישגיהם  וירידה  בארץ  התיכון  הספר  בבתי  וטכנולוגיה  מדעים  לומדי  במספר  ניכרת  ירידה  ישנה  האחרונות  בשנים 

.(PISA, TIMMS ,מיצ"ב, מפמ"ר) הארציים והבין לאומיים

המרכז האקדמי לנוער מחזיק מספר אסטרטגיות פעולה:

מפעיל בקרב ילדים ובני נוער תוכניות מתקדמות בתחומי מדע וטכנולוגיה, תוך חיבור יכולות אקדמיות ומחקריות.

מפתח תכנים עבור גורמים שונים.

מאפשר לצוותי הוראה שימוש בתשתיות מעבדה מתקדמות, החסרות בבתי הספר.

תומך מקצועית בצוותי הוראה ומסייע להם בפיתוח יכולות חקר מתקדמות אצל תלמידיהם.  

בהרצאה יוצגו אסטרטגיות הפעולה ותודגם תמיכת המרכז ביוזמה חינוכית של מורים, במטרה להדגים את התרומה האפשרית של 
מרכז אקדמי לעשייה חינוכית בשדה.

שותפות אזורית כתשתית המאפשרת יזמויות מורים- מקרה גליליום

גליליום הינו מארג שותפויות אזורי המבוסס על יוזמה של המכללות האקדמיות במסגרת אשכול גליל מזרחי.

הייחודיות של גליליום הינה בהיותה רשת שותפויות מקצועית איכותית שמחברת אקדמיה-תעשיה- מחקר ומערכות חינוך מקומיים 
הפועלת לאורך כל רצף הגילאים בחינוך מדעי טכנולוגי בגליל המזרחי.

נוספת" לפעילות משרד החינוך, והתומכת בעשיית מורים  גליליום הנה "מכפיל כוח" ומערכת גמישה המאפשרת ליצור "קומה 
המבקשת להנגיש מדע וטכנולוגיה ברמה מתקדמת לתלמידים.

השותפות יצרה במרחב הגליל המזרחי תשתית של 3 מרכזים אקדמים לנוער ב- 3 מהמכללות האקדמיות )תל חי, כנרת וצפת(, 
תשתית לעבודה עם מורים (מכללת אוהלו) ו- 5 תחנות חקר - מרכזות משאבים (Hub), כל אחת עוסקת בתחום בו מאופיין המרחב- 

מדעי המים, מדעי הסביבה והחקלאות, מדעי הבריאות והרפואה, ביוטכנולוגיה ומזון, טכנולוגיה ואנרגיות מתחדשות. בכל מרכזת 
משאבים פועלים חוקרים, תעשיינים במרחב מחקר משודרג ומשלבים בעשייה שלהם הדרכה והנחיית מורים ותלמידים.

 

הדברים  את  להמשיג  בניסיון  והטכנולוגיה  המדעים  בתחום  מורים  יוזמות  לקידום  תרומתה  האזורית,  השותפות  תוצג  בהרצאה 
ולהציגם כמודל עבודה אותו ניתן להכיל גם במקומות נוספים.
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פרופ' יגאל שפי, המכללה האקדמית תל-חי

משחקי ריגול: מודיעין וסיכול בצפון ארץ-ישראל, 1918-1914
נעה בהדרגה  'מהפכת המודיעין של המאה ה-20', שבה  הייתה עדה לתחילתו של תהליך המכונה  מלחמת העולם הראשונה 
גדולות,  ארגוניות  למערכות  ושוליים  זמניים  קטנים,  מודיעין  ארגוני  ומקיום  טכנולוגי,  לאיסוף  אנושי  איסוף  על  מדגש  המטוטלת 
קבועות, מרכזיות ומשפיעות. הגם שעיקר התהליך והפעילות המודיעיניים ב'מלחמה הגדולה' התנהל בחזיתות האירופאיות ועל 
פני האוקיינוס האטלנטי בין בנות הברית מזה לגרמניה מזה, הרי שגם במזרח התיכון בכלל ובחזית מצרים ופלשתינה )כפי שכונתה 

החזית שכללה את שטחי סוריה, לבנון, ארץ-ישראל, חג'אז, סיני ומצרים( בפרט, התנהלו תהליכים ופעילות דומים. 

עבור הצבא האימפריאלי הבריטי שבתחילת המלחמה ישב במצרים, היו צפון ארץ-ישראל והלבנט בבחינת העורף האסטרטגי של 
הכוחות העות'מאניים שעמדו מולם בחלקה הדרומי של הארץ, ושהמידע העדכני באשר למתרחש בהם היה חיוני לתכנון מהלכים 
צבאיים ומדיניים בחזית זו. הבעיה המודיעינית העיקרית שניצבה בפני הבריטים ובעלי בריתם הצרפתים הייתה כיצד להגיע בזמן 
יעיל למידע זה, תוך התגברות על המכשולים שהמלחמה הציבה על דרכם. הבעיה שעמדה בפני השלטונות העות'מאניים הייתה 

כיצד למנוע ממידע זה להגיע לאויב.

ההרצאה תעסוק בשני היבטי המודיעין: מחד גיסא, בהתפתחות ופעילות מערכות האיסוף הבריטיות-צרפתיות אל מול צפון הארץ, 
סוריה ולבנון, תוך ניצול התווך הימי - החוף הים תיכוני הארוך, שליטת ציי 'ההסכמה' בים והמצור הימי שהוטל על חופי האימפריה 
העות'מאנית– לריגול אנושי וטכנולוגי )בין השאר באמצעות שילוב הממד האווירי החדש והפעלת רשתות ריגול בתוכן ניל"י(. מאידך 

גיסא, במאמצי המודיעין המסכל העות'מאני אל מול הפעילות המודיעינית העוינת.

גב' נבט שקד-מלמד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הגלוי והסמוי בכתיבה קולקטיבית. מקרה חקר: שבועון "הקשר"
"רוצים אנו לתאר לכם כל שבוע במכתב. ]את מה[ שמתרחש כאן אצלנו. כך יוצא כאילו "שבועון" שתפקידו להיות קשר חי בין כפר 
החורש לבן שמן. לכן נקרא לשבועון הזה פשוט: "הקשר". תאספו את הדפים האלה ונקבל על ידי כך תמונה פחות או יותר ספרותית 

מהתוות קבוצתנו" )יצחק, גליון 1(. 

בשנת 1941 הגיעה לכפר הנוער 'בן שמן', קבוצת נערים ונערות ילדי 1924-1923, רובם ללא הורים, חברי תנועת 'מכבי הצעיר' 
מן הארצות אוסטריה, גרמניה וצ'כיה. שמה של הקבוצה היה 'חוג הדנים', משום שכל חבריה הגיעו מדנמרק, שם מצאו מפלט 
מהמשטר הנאצי במשך כשנתיים. במהלך שהותם ב'בן שמן', מצאה הקבוצה שפה משותפת עם קבוצה אחרת שנקראה שנה 
א'. לאחר חצי שנה התאחדו שתי הקבוצות. האיחוד הוכתר כהצלחה. במארס 1943 סיימו חברי 'חוג הדנים' את חוק לימודיהם 
ב'בן שמן', ובחודש מאי של אותה שנה הגיעו לחוות הכשרה בקיבוץ כפר החורש. לאחר כחודש הצטרפו אליהם עוד שלוש קבוצות 
מהקיבוצים: כפר מכבי, נוה איתן ודגניה. מטרתם הייתה להתגבש לחברה אחת כדי שיוכלו להקים קיבוץ חדש או לחזק יישוב קיים. 
קבוצת "שנה א'" נותרה ב'בן שמן' והייתה עתידה להגיע לכפר החורש כעבור חצי שנה. במהלך מחצית השנה הזו כתבו 'חוג הדנים' 
מכתבים קולקטיביים מדי שבוע לחברי "שנה א'". מכתבים אלה נקראו 'הקשר'. המטרה המוצהרת של המכתבים הייתה לשמור 
על קשר עם חלקה הנותר של הקבוצה ולעדכן אותם בהתרחשויות השוטפות, כדי שעם הגעתם לכפר החורש לא יהיה מהלך 

העניינים זר להם. 

הרצאתי תתמקד ברבדים הגלויים של המכתבים: צורת הכתיבה, הכותבים, הנושאים העיקריים שנכתבו, וכן ברבדים הסמויים של 
המכתבים: מה השמיטו הכותבים מהמכתבים, מה ניסו לייצג התכנים שעלו מהמכתבים, באילו מילים בחרו להשתמש; השתנות 

השבועון במהלך הזמן בו התקיים ועוד. 
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ד"ר יעקב )קובי( תדמור, מרכז מחקר נווה יער

אלגוריתם גנטי לאיתור גנים בצמחים
מחקרים גנטיים מתקדמים בני זמננו מיועדים לזהות את ה'גן הסיבתי' ל'מופע' הנחקר. כאשר אין 'גן מועמד' אנו נדרשים לתהליכי 
גנטי'  'אלגוריתם  יוצר פתרון לבעיה במספר צעדים מוגדר. אנו פתחנו  'אלגוריתם'  ומשאבים מרובים.  זמן  ושיבוט הגוזלים  מיפוי 

המבוסס על ריצוף RNA של צברי קצוות אוכלוסיות המתפצלות לתכונה הנחקרת בשילוב אנליזות כימיות במידת הנדרש. 

של  בסריקה  לדוגמא,  המלון.  בפרי  וצורה  צבע  מופעי  של  בבסיסם  העומדים  גנים  לזיהוי  זה  באלגוריתם  השתמשנו  בעבודתנו 
מוטנטים שהושרו בעזרת מוטגן כימי זיהינו משפחה שמתפצלת רצסיבית לריבוי פירות מלון קטנים וחסרי זרעים. מופע פרי שכזה 
לא היה ידוע במלון וכינינו אותו ’superfruiter’ (sf). בחנו את ההשפעה של המופע sf ברקעים גנטיים שונים ומצאנו כי בכל המקרים הפרי 
חסר זרעים או מכיל זרעים קטנים וריקים, הפרי קטן יותר, מספר הפירות גדול יותר והיבול הכללי עולה ללא פגיעה באיכות הפרי. 
זיהינו טיפוסי sf וטיפוסי הבר במספר אוכלוסיות ודגמנו RNA מקודקודי הצמיחה, מהגבעולים, העלים, פרחי הנקבה והפירות הצעירים 

שלהם. צבריRNA של רקמות אלו לכל אחד מטיפוסי הפרי באוכלוסיות השונות רוצפו. אנליזה השוואתית של רצפי ה-RNA זיהתה את הגן 

 .sf בידינו אנו מפתחים עכשיו זני מלון sf והציע מנגנון לפעולת הגן. עם הגן sf האחראי למופע
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