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הכנס ה-22: מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו 

המכללה האקדמית תל-חי, קמפוס לוואן )מזרח(

יום שלישי ה-3 במרץ

ז׳ באדר תש״ף 

ועדה מדעית: פרופ' ציונה גרוסמרק, פרופ׳ גונן שרון, ד״ר טלי גולדברג, 

ד״ר זאב גרינברג, ד״ר מיה דואני

ועדת מארגנת: פרופ' ציונה גרוסמרק, פרופ׳ גונן שרון, דיאנה רחמים

123שעה

ארכיאולוגיה מושב א'10:30-9:00
בתל-חי 

מושב לזכר מייק ליבנה
2103 

מחקרי מוקד 
המחקרים באגמון 

החולה 
2104 

הובלה ודינמיקה של 
שינויים במערכות 

חינוכיות בגולן ובגליל
מושב התכנית לתואר שני 

בחוג לחינוך

2105 

אנשים ומקום: אנשי מושב ב'12:15-10:45
תל-חי והשפעתם 

המאוחרת על החברה 
הישראלית והגלילית

2103 

מחקרי דגנים בגליל: 
חיטה, שעורה וֵטף

2104 

מליאת   הכנס מושב ג'14:30-12:30
ואירוע לציון 70 שנה למועצה אזורית הגליל העליון  

 אודיטוריום זרנגין

מחקרים חדשים מושב ד'16:15-14:45
של חוקרי המחלקה 

ללימודי א"י במכללה 
האקדמית כנרת

2103 

חוסן בישראל וביישובי 
הגליל

2104 

סיפור ראשית 
ההתיישבות דרך מפות

2105 

מעולמם של יהודים מושב ה'18:00-16:30
ונוכרים בגליל 

המערבי - גבולות, 
זהות אתנית ומקלטי 

מצוקים
2103 

חידושים במדעי הצמח 
מושב המחלקה למדעי 

הצמח במיגל, מכון 
למחקר מדעי בגליל

2104 

יום ג׳ 
3.3

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

תכנית הכנס

2
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התכנסות 

 מושב א' 

מושב א'. 1 ארכיאולוגיה בתל-חי                          
מושב לזכר מייק ליבנה ז"ל

יו"ר: פרופ' ציונה גרוסמרק,  המכללה האקדמית תל-חי                        
 כיתה 2103

בתקופה  בגולן  החברה  על  מג'דוליה  מחפירות  העדויות  להמשכיות:  שינוי  בין   

הרומית, מיכאל אזבנד, המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת חיפה
 חוקוק - חפירה במערכת המיסתור - דיווח ראשוני, 

אורן זינגבוים וצביקי בדיחי, רשות העתיקות 
 דייגים אפיפליאוליתיים לחופו של אגם החולה הקדום, 

גונן שרון, המכללה האקדמית תל-חי                        
 הדולמנים בעמק החולה – תגליות וחידושים, 

אורי ברגר, רשות העתיקות 

מושב א'. 2 מחקרי מוקד המחקרים באגמון החולה 
יו"ר: ד״ר עידן ברנע, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2104
 בחינת השימוש בזיאוליטים וקומפוסט במטרה לשפר את זמינות האשלגן בקרקע

אורן רייכמן, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
סל  וגיוון  רוח  סחף  לצמצום  כאמצעי  מוקדמת  בזריעה  אפילים  דגן  קווי  בחינת   

הגידולים בגליל העליון,
רואי בן דוד, מכון למדעי הצמח, מכון וולקני

מודל  כחיית  הנוטריה   - התוך-רחמי  המנח  אפקט  בתיאוריית  חדשניים  ממצאים   

ייחודית, רותי פישמן, אוניברסיטת בר-אילן
 שימוש בצניפות של תנשמות במדע האזרחי: שילוב של אגרואקולוגיה וחינוך                               ,

מוטי צ'רטר, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה

מושב א'. 3 הובלה ודינמיקה של שינויים במערכות חינוכיות בגולן ובגליל
התכנית לתואר שני בחוג לחינוך

יו"ר: פרופ' יובל דרור, המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת תל אביב
 כיתה 2105

לימודים ארוך בבית-ספר ברמת  יום   מעורבות הורים בהטמעת תהליך שינוי של 
הגולן, יעל גרינשטיין, המכללה האקדמית תל-חי והאוניברסיטה הפתוחה

 סגנונות הוראה, שחיקת מורים ומסוגלות עצמית בהוראה בקרב מורים המלמדים 

בבתי-ספר ערבים בגליל, מרסל עמאשה, המכללה האקדמית תל-חי
בקרב  מקרה  חקר  )אקדמיה-כיתה(:  אינטנסיבית  הכשרה  תכנית  הלאה?"  "מה 

סטודנטים להוראה במג'דל שמס, חוסיין סלמאן, האוניברסיטה הפתוחה
 שינוי הפדגוגיה הבית ספרית – חקר מקרים מרובים בגליל ובגולן,

עירית ששון, המכללה האקדמית תל-חי ומכון שמיר למחקר

הפסקה

יום שלישי ה-3 במרץ

09:00 – 08:30

10:30 – 09:00

10:45 – 10:30

12:30 – 12:15

12:15 – 10:45

14:30 – 12:30

14:45 – 14:30

 מושב ב' 

מושב ב'. 1 אנשים ומקום: אנשי תל-חי והשפעתם המאוחרת על החברה 
הישראלית והגלילית

יו"ר: פרופ' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי
 כיתה 2103

 יצחק קנב - מתל-חי אל הביטוח הלאומי,
גילי גופר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל 

"גם פלדה מתיישנת ומעלה חלודה" - על יחסי הילל לנדסמן ועיירת העולים חצור,

שמחה גואטה-בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב
 ברכה )לוי( אביגד מתל-חי לבצלאל - ציירת הפרחים,

אסתר כרמל חכים, אוניברסיטת חיפה
 תל-חי סיפור מתגלגל, יעל מלצר, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ב'. 2 מחקרי דגנים בגליל: חיטה, שעורה וֵטף
יו"ר: ד״ר טלי גולדברג, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2104
 קיצור תולדות החיטה,

אסף דיסטלפלד, אוניברסיטת תל אביב 
 מבט גנומי על תהליכים אקולוגים בשעורת בר,

שריאל היבנר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 ֵטף - דגן חדש למספוא וגרגרים בגליל,

שירן בן זאב, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית 

הפסקה

 מושב ג' 

מליאת   הכנס      ואירוע לציון 70 שנה למועצה אזורית הגליל העליון 
 אודיטוריום זרנגין

ברכות:   פרופ'  יוסי   מקורי ,   נשיא   המכללה   האקדמית   תל - חי                                                 
גיורא זלץ, יו"ר מועצה אזורית הגליל העליון        

 70 שנה למועצה אזורית הגליל העליון

 המועצה האזורית הגליל העליון וחלקה בהתהוות המרחב של אצבע הגליל, 

עופר בהרל, המכללה האקדמית תל-חי

 הענקת   פרס   על   שם   יהבי   שגיב   ז " ל 

למאמר ביכורים של תלמידי התכנית לתואר שני בלימודי גליל

 המאבק על לבנון – הסכנה מבית והאתגר מחוץ      ,

מרצה אורח: פרופ' אייל   זיסר, סגן הרקטור, אוניברסיטת תל אביב                              

הפסקה
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  מושב ד' 

מושב ד'. 1 מחקרים חדשים של חוקרי המחלקה ללימודי א"י 
במכללה האקדמית כנרת

יו"ר: פרופ' חיים בן דוד, המכללה האקדמית כנרת
 כיתה 2103

שנתגלו  יווניות  מכתובות  חדשות  עדויות  העתיקה:  העת  בשלהי  ודת  משפחה   

בכנסיות הגליל, יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת
 ״והראו לו מן השמים חזיון״: קבלה ולאומיות בבית מדרש האר"י בצפת בתקופת המנדט,

ראובן גפני, המכללה האקדמית כנרת
 תוצאות חפירות הקיץ של מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית,

מרדכי אביעם, המכללה האקדמית כנרת, מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית 

מושב ד'. 2 חוסן בישראל וביישובי הגליל
יו"ר: פרופ' אורה אביעזר, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2014
 מנבאי חוסן אישי, קהילתי ולאומי של יהודים ישראלים ושל ערבים ישראלים,

הדס מרציאנו, המכללה האקדמית תל-חי
 מחקר החוסן במועצה האזורית גליל עליון: תוצאות בולטות ומסקנות אפשריות,

שאול קמחי, המכללה האקדמית תל-חי
 השוואת מדדי חוסן בין חברי קיבוצים ותושבי שכונות ההרחבה הקהילתיות במועצה 

אזורית הגליל העליון, סיוון יעיש, בוגרת החוג לפסיכולוגיה המכללה האקדמית תל-חי 

מושב ד'. 3 סיפור ראשית ההתיישבות דרך מפות
יו"ר: ד״ר גד שפר, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2105
הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  לצרפתי  הבריטי  המנדט  בין  הגבול  קו  קביעת   

והשפעת הישובים היהודיים על התוואי שנבחר,
גדעון ביגר, אוניברסיטת תל אביב 

 ,Metula 1909  הברון רוטשילד וראשית ההתיישבות באצבע הגליל, סיפורה של מפת  
אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל-חי

 הישובים הערביים באצבע הגליל והיחסים עם ההתיישבות היהודית החדשה

שלום טרמצ'י, המכללה האקדמית תל-חי
 קיבוץ טבריה, משה גופן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

הפסקה

 16:15-14:45

 16:30-16:15

  מושב ה' 18:00-16:30 

- גבולות, זהות  ונוכרים בגליל המערבי  יהודים  מעולמם של     מושב ה'.1 
אתנית ומקלטי מצוקים

יו"ר: ד״ר ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם
 כיתה 2103

 הריאליה של הברייתא דתחומין בגליל המערבי,

זאב ספראי, אוניברסיטת בר-אילן
 שצת, בצת, פי מצובה וחברותיהן – מי היו תושבי "העיירות האסורות שבתחום צור"?, 

מיכאל ארליך, אוניברסיטת בר-אילן 
 מקלטי המצוקים במערות נחל נמר ונחל כזיב, הממצאים ופרשנותם,

ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת, מלח"ם
 מכתובת פגאנית לגבולות הישוב היהודי בגליל המערבי: הקשר בין כתובת הקדשה 

למקדש פגאני וכתבי חז"ל בעניין הישוב היהודי בגליל המערבי,

ראובן פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן

מושב ה'. 2 חידושים במדעי הצמח 
מושב המחלקה למדעי הצמח במיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

יו"ר: פרופ' מרטין גולדווי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 כיתה 2104

  גם לטפיל יש אג'נדה,
יעל חכם, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 Magnaporthiopsis(  -ו )Macrophomina phaseoilina( חקר יחסי הגומלין בין 

maydis( כגורמי מחלה בכותנה ובתירס,
אופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 חקלאות מדויקת - מגמות העבר ושאיפות העתיד,

עודד לירן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
ליישם אותה לשם שיפור חיי מדף ללא פגיעה  ניתן  וכיצד  גנומית  זו עריכה  מה   

באיכות הפרי, עמית אסייג, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
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מושב א'. .1 ארכיאולוגיה בתל-חי: מושב לזכרו של מיכה )מייק( ליבנה 

בין שינוי  להמשכיות: העדויות מחפירות מג'דוליה על החברה בגולן בתקופה הרומית
ד"ר מיכאל אזבנד, המכללה האקדמית תל-חי, אוניברסיטת חיפה

במהלך התקופה הרומית התרחשו שינויים חברתיים-כלכלים רבים בגולן, במיוחד בפרק זמן שלאחר המרד הגדול וההתחלה של 
התקופה הביזנטית.  מצד אחד יש עדויות להמשכיות במהלך התקופה הרומית ומצד שני ניתן להצביע על שינויים חשובים בתחומי 
החברה והכלכלה. בעוד סקרים רבים נערכו בגולן, בוצעו רק מעט חפירות המתמקדות במרחב הכפרי בתקופה זו. בשל היעדרם 
של המקורות ההיסטוריים הנוגעים לאזור בתקופה הנדונה, ובמיוחד לאחר המרד הגדול בשנת 67 לסה"נ, יש חשיבות רבה לחקור 
נושאים אלו מתוך הממצא הארכאולוגי העולה מן החפירות. בהרצאה ידונו חלק מתוצאות החפירות במג'דוליה להבנת החברה 
בגולן בתקופה הרומית. נתייחס לחידושים שעלו מתוך חפירת בית הכנסת, בכבשן ושרידי בית הבד המפוזרים בכפר ובמבני מגורים 

שנחשפו בצפון האתר על המדרון שננטש בסוף התקופה הרומית. 

חוקוק- חפירה במערכת המיסתור- דיווח ראשוני
ד"ר אורן זינגבוים, רשות העתיקות 

ד"ר צביקי בדיחי, רשות העתיקות

אתר חוקוק ממוקם בצפון מערב הכנרת על כיפה טופגרפית הצופה אל סביבתה ואל הכנרת לדרום מזרח. הגישה אל האתר הינה 
מקיבוץ חוקוק אך קיים גם שביל הולכי רגל מכיוון כביש 65 ממערב. באתר מספר מוקדי עניין כאשר המרכזי שבהם כמובן הוא בית 
הכנסת, כן קיימים באתר מעיין ומבנה סמוך אליו, מתקני תעשיה, שרידי מבני מגורים, מחצבות, מערות, קבורה וכן שתי מערכות 
מיסתור. החל משנת 2011 נערכות בבית הכנסת חפירות ע"י משלחת מאוניברסיטת צפון קרוליינה בראשות ג'ודי מגנס, בשיתוף 
ייחודיים, מהמרשימים  ובו פסיפסים  עם שועה קיסילביץ מרשות העתיקות. בחפירות נחשף בית כנסת מהתקופה הביזאנטית 

בארץ. על החפירה והממצאים יצאו פרסומים רבים אשר כדאי לעיין בהם.

החל משנת 2017 החלה רשות העתיקות לבצע חפירה במספר מוקדים באתר וזאת כחלק מתהליך אסטרטגי של פיתוח מוקדי 
עניין נוספים באתר על מנת לקדמו בעתיד לאתר פעיל, פתוח וקולט קהל עם חפירה קהילתית קבועה בשטח. נערך סקר והוכנה 

פרוגרמה ראשונית. 

בביצוע חפירה במערכת המסתור הצפונית הממוקמת  2019 החלה משלחת רשות העתיקות  נובמבר   / בחודש חשוון תש"פ 
בסמוך לשביל העליה המרכזי לאתר. החפירה כוללת שטח מעל פני הקרקע ושטח מתחת לפני הקרקע. בשטח מעל פני הקרקע 
נחשפים ראשי קירות, רצפות וכלים רבים, חלקם לרפאות. בתת הקרקע הלכנו בעקבות סקרו של ינון שבטיאל, שגם מלווה את 
7 – 8  חדרים כאשר חפרנו את הראשון במלואו וכעת אנו חופרים את החדרים  החפירה, עברנו ועדכנו את המיפוי. במערכת 
השני והשלישי. במסגרת החפירה בתת הקרקע משתתפים פועלי הרשות וכו לוחמי יחידת סמו"ר של חיל ההנדסה. בפני השטח 

משתתפים נערים ונערות ממגמות ארץ ישראל, מהקהילה הסמוכה ועוד.

בהרצאה נציג ממצאים ראשוניים והבנות / השערות ראשוניות מהחפירה. 

 

דייגים אפיפליאוליתיים לחופו של אגם החולה הקדום
פרופ' גונן שרון, המכללה האקדמית תל-חי

במוצאו דרומה מעמק החולה חושף נהר הירדן שכבות גיאולוגיות המתעדות קרוב למליון שנות פעילות אנושית לחופו של אגם 
החולה הקדום. החל בשנת 2014 חופרת משלחת מטעם המכללה האקדמית תל-חי בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים, 
לראשונה  שהתגלה  באתר,  יעקב.  בנות  לגשר  מצפון  לירדן  הדוריג'את  נחל  במוצא  הירדן  מדרגות  האפיפליאוליתי  האתר  את 
במהלך עבודות הניקוז הנרחבות בערוץ נהר הירדן בשנת 1999, נחשפו שכבות שגילן נע בין 10,000 שנים ל 20,000 שנים לפני 
זמננו. שכבות האתר מכילות, אם כן, עדויות לפעילות במהלך כל התקופה האפיפליאולתית, והממצאים מצביעים על נוכחות של 
והנטופית )אפיפליאולית מאוחר(.  בני התרבויות הכבארית )אפיפליאולית קדום(, הכבארית הגיאומטרית )אפיפליאולית תיכון( 
הממצאים מהאתר מתעדים ביקורים חוזרים של קבוצות של תושביו האפיפליאוליתיים של עמק החולה לחופו של אגם החולה 
וקרסים  וקטנות  גדולות  רבות של משקולות אבן  רבות, מאות  דגים  כוללות עצמות  לדייג  דייג. העדויות  הקדום בעיקר למטרת 
תהליכים  שני  של  להתרחשותם  במה  היא  זמננו  לפני  שנים  אלף   20 ל    10 שבין  התקופה  הנטופית.  התרבות  מן  עצם  עשויי 
רבי משמעות בהיסטוריה האנושית. מבחינה אקלימית מתעדת התקופה את השינוי העולמי במעבר שבין שיא תקופת הקרח 
האחרונה לבין התקופה הבין קרחונית בה או חיים כיום. הבנת התהליכים האקלימיים והשינויים הדרמטיים שחלו בעבר עשויה 
לעזור לנו להבין טוב יותר את שינויי האקלים המתרחשים היום בעולם ואת תרומתו של האדם להתרחשותם. מן הבחינה התרבותי, 
התקופה מתעדת את המעבר מקבוצות קטנות של ציידים לקטים נוודים לחברות המורכבות של יושבי הקבע שכלכלתם חקלאית 

)המהפכה הניאוליתית(. השילוב בין שני תהליכים אלו, המתועדים בשכבות האתר, מקנה למחקר את חשיבותו ומשמעותו.

הדולמנים בעמק החולה – תגליות וחידושים
מר אורי ברגר, רשות העתיקות

פרופ' גונן שרון, המכללה האקדמית תל-חי

וישראל.   ירדן, סוריה, לבנון  דולמנים רבים, הכוללים אלפי מבני קבורה מגליתיים, בשטחיהן של  בדרום הלבאנט מצויים שדות 
אלה, המתוארכים  מגליתיים  קבורה  מבני  דולמנים.   5000 מ-  למעלה  מוכרים  העליון,  ובגליל  בגולן  ישראל,   ארץ  של  בצפונה 
לראשית תקופת הברונזה באזורנו, הם ייצוגה האדריכלי והיחיד כמעט, של בני תרבות קדומה, אשר מעט ידוע עליה ואשר עדיין 

לא נחקרה לעומקה.

 ,)SWP -על אף שדולמנים בהיקפו של עמק החולה זוהו כבר בשלהי המאה ה-19, על ידי חוליית הסקר הבריטי בארץ ישראל )ה
עד לאחרונה המידע אודות אלה היה מועט וחלקי ביותר. פרסום בכתב העת של האגודה הפרהיסטורית הישראלית על ידי פרןפ' 
משה  שטקליס, בראשית שנות ה-60 של המאה הקודמת, היווה את בסיס הידע לתופעה מגליתית זו באזור. פרסום זה שנסמך על 
היכרותם של תושבי הקיבוצים בעמק עם הדולמנים הסמוכים למקום מגוריהם, כלל בעיקרו תיאור נקודתי של המבנים המגליתיים 

הנצפים מכבישי העמק. 

הבשן  ולהבות  שמיר  סביב  העצומים  הבזלת  מדולמני  החולה,  עמק  של  בהיקפו  הדולמנים  שדות  של  מחודשים  וסקירה  מיפוי 
במזרח, דרך שדות הדולמנים של תל דן וקריית שמונה מצפון, אל דולמני הגיר שלמרגלות רכס רמים ממערב ושדות הדולמנים 

הנרחבים שבאזור רמת כורזים מדרום,  הובילו לבניית תמונה כוללת ועדכנית של ממצא ארכיאולוגי זה.

ניתוח נתוני צפיפות ונראות של שדות הדולמנים סביב עמק החולה אפשרה הצצה אל המבנה ההיררכי האפשרי ששרר בין ריכוזי 
דולמנים שונים במרחב. כך נראה כי שדה הדולמנים המונומנטאלי שבשמיר, בו מוכרים למעלה מ- 400 מבני קבורה מגליתיים, 
זיהוי   גם הצעת  מיפוי הדולמנים במרחב אפשר  וביצותיו.  לחופי האגם  לבני אותה תרבות קדומה שפעלה  היווה מרכז תרבותי 
לנתיבי התפשטותה של התופעה אל עבר הגולן או ממנו, אם דרך הרי הגליל העליון באזור יפתח ומלכייה ואם דרך הרי מירון 

ומורדות הר כנען. 

המחקר המחודש של שדות הדולמנים סביב עמק החולה, כלל התחקות אחר חוקרי העבר של התופעה בגליל ובגולן. ההגעה 
ואל  עולמם  אל  צוהר  ישראלי, פתחה  ביקרו אבות המחקר הארכיאולוגי הארץ  מונומנטים קדומים בהם  אותם  אל  המחודשת 
דרכי הפעולה של אותם "דולמנולוגים" ראשונים. חזרה אל מחקריהם המעט נשכחים, עיבויים וריענונם תוך שימוש באמצעים 
טכנולוגיים בני זמננו, הובילו לבניית מודל עדכני של תופעת הדולמנים בעמק החולה ולבניית בסיס המאפשר ניסוח שאלות חדשות 

למחקר עתידי.
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מושב א'. .2 מחקרי מוקד המחקרים בחולה

שיפור איכות ופוריות הקרקע בעזרת הוספה בו-זמנית של קומפוסט וזיאוליטים להגדלת זמינות 
האשלגן לצמח ועליה בפוטנציאל היבול

רייכמן, אורן1,2, חכימי בן1,2, שנקר, משה4, רבינוביץ, און3 וליטאור, איגי מיכאל1,2   

1 מוקד מחקרים החולה, החוג למדעי הסביבה, מכללת תל-חי

2 מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

3 מו"פ צפון

4 המחלקה לקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית

אשלגן )K( הינו יסוד הזנה הכרחי לפעילות פוטוסינטתית ולפעילות אנזימטית המייצרת אנרגיה )ATP( ולכן ירידה בזמינותו בקרקע 
מלווה בירידה ביבול ובאיכותו. עקב ירידה בזמינות האשלגן בשטחי הגד"ש בעמק החולה, נדרש דישון באשלגן במהלך הגידול ולא 
רק כדישון יסוד. המחסור הנצפה באלמנט זה הוביל להשערה כי אשלגן המוסף לקרקע נשטף למי תהום ואינו זמין לצמח ולכן 
דרוש פתרון למניעת השטיפה והגדלת הזמינות. במחקר הנוכחי נבחנה ההיתכנות שיש להוספה משולבת של קומפוסט וזיאוליטים 
לקרקע במטרה לשפר את ממשק האשלגן וכן נבחנה חשיבות ההדגרה המוקדמת של הזיאוליטים עם אשלגן. במסגרת ניסוי בן 
שלושה שלבים, גודלו צמחי תירס כאשר שני השלבים הראשונים בוצעו במערכת של דליים במטרה לבחון טיפולים שונים במצע 
מבודד והאחרון בוצע בשדה חקלאי במטרה לבחון את יעילות הטיפולים בתנאים קרובים ככל הניתן למציאות. בשלב הראשון 
נבחנו 6 טיפולים בשתי קרקעות )חוואר וקרקע אלוביאלית( ואילו בשלב השני נבחן הגידול בקרקע כבול ב-12 טיפולים שונים. 
מגוון הטיפולים כלל גידול ללא דישון באשלגן, דישון מינרלי לפי הרמות החקלאיות המומלצות )mg/kg( 5% 105 קומפוסט, 5% 
קומפוסט עם זיאוליטים )2% ו-5%( ודישון מינרלי בשילוב עם זיאוליטים. בשלב האחרון נבחן השימוש בזיאוליטים בשדה המאופיין 
בקרקע כבול הממוקם בסמוך למוקד המחקרים בחולה. נבחנו 6 טיפולים: קרקע ללא דישון, דישון לפי הממשק החקלאי המקובל 
עם וללא זיאוליטים, קומפוסט )5%(, קומפוסט  עם זיאוליטים )5%/5%(, דישון מינרלי זהה לרמות האשלגן בקומפוסט יחד עם 
זיאוליטים. היישום בוצע בפס הזריעה בלבד ולא על פני כל השטח. במהלך הניסויים נבדקה תכולת היסודות בצמח, בקרקע ובמים 
ונמדדה הביומסה. נמצא כי תוספת של קומפוסט )5%( בלבד, למרות שהיא מלווה בתוספת משמעותית של אשלגן, לא הראתה 
שיפור משמעותי, ולעתים אף השיגה רמת יבול נמוכה בהשוואה לטיפולים האחרים. מאידך, קומפוסט עם זיאוליטים )5%/5%( 
הביא לשיפור הגבוה ביותר ביבול שהתקבל בקרקע האלוביאלית ובכבול. יתר על כן, ריכוז האשלגן במים המתנקזים תחת טיפול 
זה, היה נמוך בהשוואה לטיפול בו התבצע דישון מינרלי ברמות אשלגן דומות. בניסוי בשדה, קומפוסט עם זיאוליטים אכן הראה 
עליה בקצב הצימוח ובביומסה של הצמחים. יתרון זה נמצא משמעותי יותר בבחינת יבול הקלחים. עבודה זו מדגישה את היתרונות 
של שילוב קומפוסט עם זיאוליטים בהגדלת כושר התאחיזה של אשלגן בקרקע, בהקטנת שטיפתו ובהגדלת זמינותו לאורך זמן, 
ובכך משפרים את יעילות הדישון. כהמשך למחקר מומלץ להמשיך ולבחון את יעילות הטיפול ברמת השדה בקרקעות נוספות 

מהעמק ומאזורים שונים בארץ כדוגמת קרקעות חוליות.

בחינת קווי דגן אפילים בזריעה מוקדמת כאמצעי לצמצום סחף רוח וגיוון סל הגידולים 

בגליל העליון
און רבינוביץ1, רואי בן-דוד2, אלי ארגמן3, אביב צוברי2, שריאל היבנר4

1 מו"פ צפון  

2  מכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי 

3  התחנה לחקר הסחף, מנהל המחקר החקלאי 

4 מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

השרקיות.  ערות-  מזרחיות  רוחות  החולה  עמק  את  פוקדות  נובמבר-דצמבר,  בחודשים  ובעיקר  בסתיו,  הגידול  עונת  בתחילת 
10 מטר מעל פני הקרקע. הנזק העיקרי לגידולים נגרם  28 מטר לשניה( בגובה  100 קמ"ש )כ-  מהירות הרוח מגיעה עד כדי 
בקרקעות הכבול המרוכזות במרכז עמק החולה, בעיקר בצידו המזרחי. ענני האבק המורחף נע מערבה למרחק גדול מאד בגלל 
וגורם לזיהום סביבתי בעונת השיא של תיירות החורף בגליל המתמקדת סביב חריפת העגורים באזור אגמון  צפיפותו הנמוכה, 
 Triticum( חיטה    זריעה מוקדמת של  החולה. בעבר, החליט משרד החקלאות לתמוך בחקלאים בעמק החולה המיישמים 
aestivum( באדמות כבול כגידול חיפוי.  ההנחה היא שזריעה מוקדמת של חיטה תביא להתבססותה עד לאמצע חודש נובמבר, 

כך שהיא תצליח לייצב את הקרקע ולמנוע נזקי סחף רוח מחלקות אלו לחלקות שכנות, לתעלות הניקוז, ולסביבה בכלל.

זריעה מוקדמת בעמק החולה מכתיבה טמפרטורה גבוהה מטמפרטורת הגידול המקובלת של חיטה חורפית, הן בשלב ההתבססות 
והן בשלב ההתמיינות. בשלב התמיינות בגידולי הדגן טמפרטורה גבוהה )< oC 25( עשויה על-כן להוביל להתמיינות מוקדמת, 
לפחיתה בצימוח הוגטטיבי ולפגיעה ברכיבי היבול. כיום, זריעת הזנים האפילים של החיטה, למשל גליל ואריאל, מתבצעת בתחילת 
נמוך.  הצלחה  סיכוי  ישראלים  עלית  זני  של  מוקדמת  שלזריעה  מכאן  מידי(,  מוקדמת  מהתמיינות  להימנע  )כדי  נובמבר  חודש 

במחקר זה אנו בוחנים חומר גנטי חדש ואפיל של חיטה ושעורה שעדין לא נבחן בתנאי ישראל לצמצום נזקי סחף הנגרם ע"י 
רוח, בתנאים השוררים בעמק החולה. צמצום נזקי הסחף יושג ע"י שיפור כושר הכיסוי הקרקעי ותוך שימוש יעיל יותר במשאב 
 T.( חיטה   ,)Triticum aestivum var. spelta( כוסמין  דגן חדשים:  גידולי  יבחן הפוטנציאל האגרוטכני של  המים. במקביל 
aestivum( ושעורה )Hordeum Vulgare L( אפילות באזור הגליל העליון. נבחן האם ניתן לזרוע אותם מוקדם מספיק כדי 
שיתבססו עד תקופת השרקיות, ללא סיכון בפגיעה ביבול. בהיבט האקולוגי והאגרונומי קיים צורך דחוף הן בשימור קרקע הכבול 
המקומית ובגיוון מחזור הזרעים והגידולים שעומדים לרשות החקלאי כתנאי להבטחת הקיימות של מערכת זו. בין תוצרי המחקר 
הצפויים ביסוס ידע בנושא סחף קרקעי באדמות כבול, איתור זני דגן בעלי פוטנציאל אגרוטכני לאזור עמק החולה בממשק זריעה 
מוקדמת וזריעה רגילה. בנוסף ננסה לאתר מתאמים בין מדדי חישה פנוטיפים רבי הספק ומדדי ביומסה בשדה וביסוס כלי טיפוח 

לאומדן יצרנות בגידולי דגן חורפי.

ממצאים חדשניים בתיאוריית אפקט המנח התוך-רחמי - הנוטריה כחיית מודל ייחודית
רות פישמן1, יוני וורטמן2, אורי שיינס3, לי קורן1

1  הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן, אוניברסיטת בר-אילן

2  מוקד מחקרים החולה, החוג למדעי החי, המכללה האקדמית תל-חי

3  החוג לביולוגיה וסביבה, אוניברסיטת חיפה במכללת אורנים, קריית טבעון

ולזוויג שלהם. השפעות  זה לזה משפיעים על האחאים ברחם בדרכים שונות, בהתאם למיקום  עוברים המתפתחים בסמיכות 
המנח התוך-רחמי נחקרו בהרחבה בחיות מודל, בעיקר בחיות מעבדה המאופיינות בהיריון קצר ובצאצאים חובשי קן. במינים 
מסוימים, הקירבה לעובר זכר גורמת לזיכור של עוברות נקבות סמוכות, בשל רמת הטסטוסטרון הגבוהה יותר של הזכר. חשיפה 
פוריות  במורפולוגיה,  לשונות  התורמות  בנקבה,  יותר  גבוהות  טסטוסטרון  ברמות  להתבטא  עשויה  לטסטוסטרון  תוך-רחמית 
והתנהגות. במחקרנו, בחנו את ההשפעה של סמיכות לעובר בן הזוויג הנגדי על רמות הטסטוסטרון בחיית בר, המאופיינת בהיריון 
ארוך וצאצאים עוזבי קן. באמצעות נתיחות של נוטריות )Myocastor coypus( מדילולים באגמון החולה, זיהינו באופן מדויק את 
המנח התוך-רחמי של העוברים וכימתנו את רמות הטסטוסטרון בשיערם. גילינו, שבדומה לממצאים מחיות מודל נפוצות, זכרים 
ונקבות הסמוכים לזכרים ברחם היו בעלי מרחק אנו-גניטלי גדול יותר, המעיד על חשיפה לטסטוסטרון בשלבים מוקדמים של 
ההתפתחות. אולם, בניגוד לכלל המחקרים הקיימים, מצאנו כי נקבות הסמוכות לזכר ברחם היו בעלות רמות טסטוסטרון נמוכות 
יותר מאלו של זכרים, בעוד רמות הטסטוסטרון של נקבות שאינן סמוכות לזכר, לא נבדלו מאלו של הזכרים. תוצאה מפתיעה 
זו מציעה שסטרואידים ממקור חיצוני עשויים לשנות את הסביבה העוברית. מחקרנו מדגיש כי בנוסף לחיות המודל המסורתיות 
קיימת חשיבות בבחינת תופעות ידועות במינים שונים, בעלי היסטוריות חיים שונות, ובכך ליצור תמונה מלאה יותר של המנגנונים 

האבולוציוניים המניעים את ההתמיינות המינית.

שימוש בצניפות של תנשמות במדע האזרחי: שילוב של אגרואקולוגיה וחינוך
מוטי צ'רטר, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה

דנה קליין, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה

נזקי מכרסמים גורמים לאבדן יבול רב בחקלאות בכל העולם כמו גם בישראל. בנוסף לשימוש בחומרי הדברה כנגדם, תנשמות 
משמשות כהדברה ביולוגית למכרסמים משנת 1981 בעמק החולה בישראל. ישנם לפחות שלושה מיני מכרסמים עיקריים אשר 
וידוע  לגידולים  נזק  של  שונה  כמות  מייצרים  שונים  שמינים  מכיוון  לחקלאות.  ומזיקים  הארץ  ברחבי  חקלאיים  בשדות  נמצאים 
שאוכלוסיותיהם משתנות בין השנים, ישנה חשיבות גבוהה לפיקוח על מספר המכרסמים מדי שנה. למרבה הצער, שיטת הלכידה 
המסורתית היא לא רק לוקחת זמן רב ויקר, אלא גם בלתי יעילה מכיוון שמכרסמים מסוימים הם קלים יותר ללכידה מאחרים. 
צניפות הנפלטות מהתנשמות נחשבות לדרך יעילה יותר לניטור אוכלוסיות מכרסמים כיוון שהתנשמות צדות בצורה יעילה יותר 
מאשר מלכודות הלוכדות מכרסמים, מספקות גדלי מדגם גדולים יותר וקלים לניתוח. צניפות של תנשמות שימשו בישראל כחלק 
מלימודי תואר שני ודוקטורט בעמק החולה משנת 2009 וממשיכות להיות במעקב שנתי עד היום. על מנת להמשיך ולעקוב אחר 
הצניפות לטווח הארוך ובאופן רציף, פיתחנו תוכנית המשלבת את מחקר הצניפות במערכת החינוך. ברחבי העולם בכלל ובמיוחד 
בארצות הברית, משמשות הצניפות של התנשמות למטרות חינוכיות אך לא כחלק ממחקר כלשהו. אם תלמידי תיכון וחטיבת 
הביניים היו יכולים להשתתף בניתוח הצניפות, לא רק שזה היה מגדיל את הידע שלנו, אלא גם גורם לבני נוער להתקרב לחיות הבר 
ולכן גם לקדם את שימור הטבע. נציג כאן שני מחקרים עיקריים: 1. האם יש קשר בין תזונה )דיאטה( ורבייה אצל התנשמות בעמק 
החולה. 2. האם יש פוטנציאל ארוך טווח של מערכת החינוך להשתתף במעקב אחר צניפות של תנשמות? ובאופן ספציפי, האם 
מורים מסוגלים להוביל לימודי חקר צניפות בבתי הספר והאם התלמידים מסוגלים לדייק בזיהוי מיני הטרף הנבדקים. אנו התחלנו 

מחקר של מדע אזרחי בישראל והגענו ליותר מאלף תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים ביותר ממאה בתי ספר. 

בחינת תפיסות חזותיות של הציבור לגבי יערות ביריה ומירון בעקבות הטיפולים בנזקי שלגים
פרופ' דניאל אורנשטיין¹, ד"ר חגית זמרוני¹,ד"ר אפרת איזנברג¹, אדר דובדבני,¹ אבירם צוק², יהל פורת², הטכניון¹, קק"ל²

במחקר זה נבחנו תפיסות מבקרים ביערות ביריה ומירון כלפי נופי יער תחת טיפולים שונים בעקבות נזקים של שלגים שפקדו את 
היערות בדצמבר 2013. לאחר סופות השלגים הוחלט על ידי היערנים לטפל בחלקות שניזוקו באמצעות כריתה מכנית וגרירת 
עצים שניזוקו והוצאתם מהשטח. אמצעי טיפול נוסף כלל ריסוק כל החומר העצי המת ופיזורו בקרקעית היער, או פינוי כל העצים/

ענפים המתים/שבורים מהשטח. על מנת לחקור את ההשלכות האקולוגיות של הטיפולים השונים, הושארו חלקות ללא טיפול 
כחלקות ביקורת.

מעבר לשיקולים אקולוגיים, לממשקים השונים השלכות אסתטיות. הספרות האקדמית מעידה על כך שקיים מתח בין שיקולים 
אקולוגיים )מגוון ביולוגי או עידוד תהליכים של סוקצסיה טבעית( ושיקולים אסתטיים/נופיים. למשל, נסאוור )1995( מדווחת על 
כך שנופים עם ממשק מעודד מגוון נתפסים כ'מבולגנים'. עוד נמצא כי נוף 'נקי' ו'מסוד״ר נתפס על ידי הציבור כאסטטי יתור ולכן 
הוא רצוי על ידי הציבור. במחקר זה סקרנו את ציבור המבקרים )n = 115( ביערות ביריה ומירון באמצעות שאלון המבוסס גם על 
אלבום תמונות. הנשאלים התבקשו לציין את הנופים המועדפים עליהם מתוך 16 נופים המציגים סוגי טיפול שונים ובקרה )חלקות 

מטופלות ולא מטופלות(. כמו כן נתבקשו הנסקרים לספק הסברים לבחירות שלהם.

התוצאות מעידות על כך שהציבור מעדיף שני סוגים שונים של נוף:1( נופים טבעיים עם יער, תת-יער וסלעים )לדוגמא: "עצים 
מלאים ולא כרותים", "הרבה ירוק", "מקום ירוק, מלא חיים", "אווירה של טבע בהתגלמותו. ירוק ורוגע"(.2( יער אחיד של אורנים 
עם קרקע נקיה )לדוגמא: "נוף פתוח ללא מבנים שחוסמים את הגישה", "ניתן לצפות לנוף מסיב", "המקום משקיף אל נוף מאוד 
גזם ושאריות אחרות על הקרקע נתפסו כלא רצויים )לדוגמא: "פסולת על האדמה", "לא פינו את  יערות עם  יפה"(. להבדיל, 
הלכלוך", "נראה מוזנח", "נוף הרוס–גזם מפוזר, עצים נופלים", "לא ניתן לראות לאן הולכים"(.המחקר מצא שבע תמות מרכזיות 

בהסברים השונים של העדיפויות: פראיות, צפיפות, מגוון, ירוק, פתוח, נוח לשימוש ונקי/מסודר.

ההחלטה להשאיר גזם בשטח היער משפיעה על תפיסות נוף ובמקרים רבים אף גורמת לירידה בערך האסתטי של נוף זה בעיני 
הציבור. כמו כן, מבקרים רבים מקשרים בין גזם על הקרקע לחוסר בטיחות. יחד עם זאת, צריך לזכור שהרצון להשאיר גזם נובע 
באשר  הציבור  הדרכת  דרך  והאקולוגי  האסתטי  בין  הפער  על  לגשר  הן  זה  למחקר  בהמשך  המלצותינו  אקולוגיים.  משיקולים 

לסיבות להשארת הגזם בשטח. לבנוסף, אנו ממליצים לנקות מגזם שטחים המיועדים לשימוש אינטסיבי כחניונים. 
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מושב א'. .3 התכנית לתואר שני בחוג לחינוך - הובלה ודינמיקה של שינויים במערכות 
חינוכיות בגולן ובגליל

מעורבות הורים בהטמעת תהליך שינוי של יום לימודים ארוך בבית-ספר ברמת הגולן
ד"ר יעל גרינשטיין, המכללה האקדמית תל-חי והאוניברסיטה הפתוחה

ד"ר עירית ששון, המכללה האקדמית תל-חי ומכון שמיר למחקר 

ד"ר איתמר יהודה, המכללה האקדמית תל-חי ומכון שמיר למחקר 

גב' ורד לנס, מכון שמיר למחקר

וגוברת של שיתוף פעולה בין הורים/בית לבית-הספר )Sheldon & Turner-Vorbeck, 2019( מדגישה  החשיבות ההולכת 
את מעורבות ההורים בתהליכי חינוך בכלל ובהטמעת שינויים בית-ספריים בפרט. המחקר מציג חקר מקרה של הטמעת תכנית 
יום לימודים ארוך כשינוי מבני ופדגוגי בבית ספר יסודי ברמת הגולן. מטרת התכנית היא שיפור אפשרויות התעסוקה של ההורים 
 Pattal,(בפריפריה באמצעות יצירת זמן פנוי עבורם, ובמקביל חיזוק פדגוגי שילדיהם מקבלים במהלך השעות הנוספות שהוקצו
Cooper & Allen, 2010(  . במחקר בוצע תהליך הערכה מעצבת הכולל את בחינת תפיסות ההורים  ותרומתן להצלחת הטמעת 

השינוי. 

 N =( המחקר נערך בשיטה מעורבת בשנים 2017-2018. שאלונים הועברו להורים בסוף השנה הראשונה להטמעת התכנית
137( ובסוף השנה השניה )N = 131(. נבדקו שביעות רצון ההורים מהתכנית ותרומת הקורסים לילדים, כולל היבטים חברתיים, 
העשרת הידע ופיתוח מיומנויות למידה. הנתונים נותחו עבור כל שנה בנפרד תוך השוואה בין השנים. תפיסות ההורים היוו את 

הבסיס לעיצוב התכנית במהלך השנתיים הראשונות להטמעת השינוי.

מהממצאים עולה כי בסוף השנה הראשונה, שביעות רצון ההורים מהתוכנית הייתה נמוכה )M=4.65, S.D.=1.37(. בין היתר 
בשל רמת השגחה חלקית על ילדיהם, העייפות של הילדים בשעות המאוחרות של היום ותחושת עומס יתר. שביעות רצון ההורים 
עלתה משמעותית בסוף השנה השניה )M=4.48, S.D.=1.01(. יתרה מזאת, 82% מההורים ציינו כי התוכנית שינתה את מאפייני 
התעסוקה של משפחתם, בעיקר באמצעות היכולת להישאר מאוחר בעבודה ולהגיע להזדמנויות תעסוקה מגוונות. זאת בהשוואה 
לשנה הראשונה, כאשר רק 42% דיווחו על שינוי. שתי מסקנות עיקריות עולות מהמחקר: )א( שינוי מבני אינו יכול להתקיים ללא 
חשיבה פדגוגית עמוקה ))Sasson, 2018. מעבר לחשיבות הפרנסה, ההורים מייחסים חשיבות גבוהה לכך שהתוכנית המוצעת 
בזמן שהייתם בעבודה היא בעלת תרומה פדגוגית משמעותית לילדיהם; )ב( בחינת תפיסות הורים במהלך השנה הראשונה של 

התכנית הובילה לשיפור השנה שלאחר מכן. ההורים נראים גורמים משמעותיים בהצלחת תהליך השינוי.

המחקר מעורר את החשיבות של שיתוף פעולה עם ההורים בתהליכי חשיבה הנלווים למימוש הטמעה מוצלחת של תכניות שינוי 
בית הספר.

מסוגלות עצמית בהוראה, סגנונות הוראה ושחיקת מורים המלמדים בבתי ספר ערביים בגליל
ד"ר מרסל עמאשה, המכללה האקדמית תל-חי

מקצוע ההוראה נחשב למקצוע שוחק ביחס למקצועות אחרים בשל הדרישות הרבות בהוראה המשפיעות על כלל תחומי החיים 
)Schaufeli & Hakanen, Bakker, 2006(. לשחיקת מורים עלולות להיות השלכות אישיות כמו עייפות, כאבי ראש, סחרחורות, 
התלהבות  רמת  העבודה,  ממקום  תכופות  היעדרויות  הכוללות  ארגוניות  והשלכות  ודאגנות,  רגשית  יציבות  חוסר  כעס,  דיכאון, 

.)Bährer-Kohler, 2013( נמוכה, ירידה בביצוע ובאיכות השירות, חוסר תקשורת, משוב דל, והעדר פתיחות לרעיונות חדשים

 מטרת המחקר הנוכחי לבדוק את הקשר בין מסוגלות העצמית של מורים וסגנונות ההוראה1 שלהם לבין תחושת השחיקה שלהם 
 Collie( בהוראה. מחקרים הראו שתחושת המסוגלות העצמית של מורה קשורה באופן שלילי עם תפיסת גורמי לחץ בבית הספר
et al., 2012(, ומנבאת מעורבות בבית הספר ושביעות רצון מההוראה גדולים יותר, לעומת רמות נמוכות של שחיקה או רצון 
לעזוב את מקצוע ההוראה )Avanzi et al., 2012(. מחקרים אחרים דיווחו שמסוגלות עצמית גבוהה קשורה לנכונות המורה 
להחדיר שיטות הוראה חדשות )Ross, 1998(, להשתתפות בהשתלמויות, ליישום דרכי הוראה מגוונות וחדשניות בכיתה, ולהבעת 

 .)Evers, Tomic & Brouwers, 2004( מחויבות למקצוע ההוראה ולהתמדה בו

אוכלוסיית המחקר הייתה אוכלוסיית מורים המלמדים מקצועות שונים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים במערכת החינוך הערבית 
בגליל. לצורך המחקר נדגמו 160 מורים מבתי ספר שונים, 67 מבין משתתפי המחקר היו גברים )41.6%( ו- 93 נשים )58.4%( עם 
 Pfitzner-Eden,( וותק ממוצע של כ-12 שנים בהוראה. כלי המחקר כללו שאלון נתוני רקע, שאלון מסוגלות עצמית בהוראה

Thiel & Horsley, 2014( שאלון סגנונות הוראה )Grasha, 1996( ושאלון שחיקה בהוראה )פרידמן, 1998(. 

וקשר  ומאציל,  לבין סגנונות הוראה מנחה  בין מסוגלות עצמית בהוראה  ומובהק סטטיסטית  חיובי חזק  הממצאים העלו קשר 
שלילי בעוצמה בינונית בין סגנונות הוראה מאציל ומנחה לבין שחיקת מורים. לעומת זאת, נמצא קשר חיובי וחלש בין סגנון הוראה 

מומחה לבין שחיקת מורים. בנוסף נמצא שניתן לנבא באופן מובהק סטטיסטית את שחיקת המורים בהוראה על פי המסוגלות 
העצמית שלהם בהוראה ועל פי סגנונות ההוראה שהם מיישמים בכיתה. 

1מומחה, סמכות פורמלית, מודל אישי, מנחה, מאציל

"מה הלאה?" תכנית הכשרה אינטנסיבית )אקדמיה כיתה(: חקר מקרה בקרב סטודנטים להוראה 
במג'דל שמס

ד"ר יעל גרינשטיין, המכללה האקדמית תל-חי והאוניברסיטה הפתוחה

מר חוסיין סלמאן, האוניברסיטה הפתוחה 

בשנים האחרונות זוהו קשיי הסתגלות לבית הספר של מורים חדשים שסיימו לא מכבר את הכשרתם להוראה. הקושי המרכזי 
 Martin( נובע מהניתוק שבין שלב תקופת ההכשרה במכללה/באוניברסיטה לבין שלב הקבלה וההשתלבות בבית הספר כמורים
et al., 2016(. לכן, כדי להקל על ההסתגלות ולמנוע נשירת מורים חדשים, משרד החינוך פיתח תכנית הכשרה אינטנסיבית 
לסטודנטים בשנת הכשרתם האחרונה – 'אקדמיה-כיתה', שבה הסטודנטים פועלים כמורים באופן אינטנסיבי בבית הספר תוך 

קבלת ליווי צמוד וחשיפה למגוון חוויות בית-ספריות.

זו שהוטמעה בקרב סטודנטים להוראה בבית ספר דרוזי ברמת  מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון תכנית הכשרה אינטנסיבית 
הגולן, ולהבין כיצד סטודנטים ומורים ותיקים המשתתפים בתכנית תופסים שיתוף פעולה והסתגלות במהלך תכנית הכשרה זו. 
נערך מחקר איכותני הנשען על חקר מקרה ומתבסס על עשרים ראיונות מובנים למחצה שנערכו עם סטודנטים, מורים ותיקים 
ובעלי תפקידים נוספים. בהתבסס על ניתוח תמטי השוואתי זוהו שני צירים, שהשילוב ביניהם יוצר ארבעה מצבים. הציר הראשון 

הוא התחום המקצועי-פדגוגי לעומת הציר הארגוני-מינהלתי. הציר השני הוא הטווח הקצר לעומת הטווח הארוך. 

מהממצאים עולה כי בתחום המקצועי-פדגוגי בטווח הקצר הסתגלות הסטודנטים להוראה היא גבוהה, ונרכשות יכולות יישומיות 
לצד מיומנויות התמודדות עם אוכלוסיית תלמידים הטרוגנית. בטווח הארוך, דווח על בטחון לגבי היכולות שנרכשו לצד ספקות 
כלל  בדרך  בבית-הספר  סטודנטים  שיוצרים  הקשרים  הקצר  בטווח  האירגוני-מינהלתי  בתחום  בעתיד.  יישומן  ליכולת  ביחס 
מוגבלים לבעלי תפקידים ספציפיים, ללא חשיפה לצוות מורים רחב ולהורי התלמידים. בטווח הארוך קיימת אי וודאות לגבי העתיד 
התעסוקתי ולגבי כלים להתמודדות ולביסוס ההשתלבות  העתידית במערכת. אי ודאות זו מתחזקת על רקע ההקשר הגיאוגרפי 
שבו הביקוש גבוה מההיצע ומוביל לאילוצים תעסוקתיים כגון משרות חלקיות, משרת הוראה בתחום שאינו תואם את התחום בו 
הוכשרו או מציאת משרה באיזורים מרוחקים מאוד מאיזור המגורים. נראה כי נדרשת התייחסות רחבה יותר להיבטים מינהלתיים 
במהלך תכנית ההכשרה הקשורים להבנת המערכת הבית-ספרית וחשיפה לצדדיה השונים. בנוסף, נדרשת התייחסות עתידית 

לגבי כלים שיסייעו להשתלבות בוגרי התכנית במערכות חינוכיות, בפרט בקרב האוכלוסייה הדרוזית ברמת הגולן. 
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מושב ב'. .1 אנשים ומקום: אנשי תל-חי והשפעתם המאוחרת על החברה הישראלית 
והגלילית

יצחק קנב – מתל-חי אל הביטוח הלאומי
ד"ר גילי גופר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל

"היו לי כמה חוויות בחיים הציוניים, למשל השתתפותי בהגנת תל-חי. אך גם האפשרות להציג בפני ממשלת ישראל את התכנית 
הזאת היתה לי חוויה עמוקה...3"

כך קישר יצחק קנב, מתכנן מדינת הרווחה בישראל שנקרא אף "הבוורידג' הישראלי", בין שני האירועים שהפכו אותו גיבור לזמן 
קצר – ההגנה על תל-חי והקמת המסד למדיניות הסוציאלית בישראל.

כמי שהגיע לארץ בין השאר בהשראת טרומפלדור, בחר קנב להדגיש את הפן החברתי במשנתו של זה והקדיש את חייו למחקר, 
זו היתה פעולתו הנמרצת לבניית שירותי  ויישום של מדיניות סוציאלית, בין השאר כמחווה לחברו-גיבורו. שיאה של דרך  תכנון 

רווחה במדינת ישראל. 

במשך יותר מארבעים שנים היה קנב מראשי קופת החולים הכללית ובמסגרת זו חקר ותכנן כלים של עזרה הדדית, לא רק בתחום 
ויישם אותה בתוך ההסתדרות מתוך מגמה  הבריאות אלא גם בתחומים נוספים. ככל שעברו השנים התמחה במדיניות רווחה 
בין  וועדה  1949, עוד טרם הקמת הממשלה הראשונה, מונה קנב לעמוד בראש  בינואר  להרחיבה למדינה היהודית כשתקום. 
משרדית "לעריכת תכנית לביטוח סוציאלי במדינת ישראל". הגשתו של דוח הועדה, בשנת 1950, היתה שלב אחד מרבים לקראת 
הקמת המוסד לביטוח לאומי בישראל. קנב ואישים נוספים שהיו מעורבים בתכנון, ניהלו מהלך פוליטי מורכב כדי שחוק הביטוח 

הלאומי יחוקק בשנת 1953 ויצא לפועל כשנה אחר כך. 

קנב היה מאותם אנשים שעמדו רוב הזמן מאחורי הקלעים, אבל ההצגה לא יכולה היתה להתקיים בלעדיהם. 

הרצאה זו תעסוק בדרכו המקצועית של קנב ובעיקר בדרך בה פעל להקמת מוסד לביטוח לאומי מתקדם  בישראל הצעירה. 
במסגרת ההרצאה תוצג תפישתו של קנב והקשר שיצר בין תל-חי כאירוע בעברו לבין מדניות הרווחה.

הקשר בין פרקטיקות פדגוגיות, מרחבי למידה ואקלים כיתתי – חקר מקרים בגליל ובגולן
ד"ר עירית ששון, המכללה האקדמית תל-חי ומכון שמיר למחקר

ד"ר איתמר יהודה, המכללה האקדמית תל-חי ומכון שמיר למחקר

ד"ר שירלי מדז'ינסקי, מכללת אורנים ומכון שמיר למחקר

 Harrison, 2018; Hod,( השנים האחרונות מתאפיינות בפיתוח מודלים פדגוגיים ועיצוב מרחבי למידה חדשים במערכות החינוך
2017(. המונח "מרחב למידה חדש" מתייחס לעיצוב מרחבי המעודד התנהגויות הוראה ולמידה מגוונות, דינמיות וגמישות על 
 Scardamalia & Bereiter,( בסיס עקרונות פדגוגיים ספציפיים תוך התחשבות בתיאוריות הלמידה, נושאי הלימוד וקהלי היעד
2006( Oblinger .)2014( רואה במרחב למידה סוכן של שינוי פדגוגי. היא מדגישה את הקשר בין המרחב לפרקטיקות הפדגוגיות 
יושבים  ושיתופי פעולה מצד אחד, או פסיביות כאשר הלומדים  שהמורה והתלמידים מיישמים בזמן השיעור כמו תהליכי חקר 
באולם הרצאות גדול מול המורה. במסגרת הכיתתית נוצרים תהליכים חברתיים המושפעים ממאפייני הסביבה הפיזית, ממאפייני 
התלמידים, המורים והאינטראקציות ביניהם)Moos &Trickett, 1987( . לאינטראקציות אלה השלכה על האקלים הכיתתי )פזי, 

.)1997

מטרת המחקר הייתה לחקור את הקשר בין היישום של שבע פרקטיקות פדגוגיות2 לבין מרחב הלמידה והאקלים הכיתתי. המחקר 
ידי בחינת המגמות החוזרות על  ולייצר הכללות על  ייחודיות  לזהות תופעות  גישת חקר מקרים מרובים המאפשר  התבסס על 
עצמן. המחקר כלל ארבעה בתי ספר יסודיים בגולן ובגליל המזרחי שנמצאים בתהליך של שינוי פדגוגי המתמקד ביישום הגישה 
הקונסטרוקטיביסטית בתהליכי הוראה ולמידה. בארבעת בתי הספר מתפתחות יוזמות חינוכיות הכוללות עיצוב מחדש של מרחבי 
למידה. סביבות הלמידה החדשות התפתחו מכיתה מסורתית והפכו למרחב גמיש, משותף ודינאמי. לחלל הלמידה מספר מרחבי 
משנה המופרדים על ידי מחיצות ומאפשרים דרכי הוראה ולמידה מגוונות בדגש על למידה שיתופית והוראה ב- Co. המחקר כלל 
507 תצפיות )45 דקות כל אחת( במסגרתן נוטרו הפרקטיקות הפדגוגיות ומספר ההתייחסויות של המורים לאירועי משמעת. 265 

)52%( מהתצפיות התקיימו בכיתות רגילות ו- 242 )48%( במרחבים חדשים. 

משמעת  לאירועי  ההתייחסויות  ומספר  פרונטלית  הוראה  בין  סטטיסטית  ומובהק  חיובי  קשר  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 
וטיב  הפדגוגיות  הפרקטיקות  הקשר.  את  ממתנים  פרקטיקות  וחמש  הלמידה  מרחב  כי  נמצא  בנוסף   .)r2=0.40, p=0.000(

האינטראקציות יוצגו בהרצאה.  

2הוראה פרונטלית, למידה עצמית, למידה שיתופית, למידה 

מונחית, הוראה שיתופית, שילוב משימות המעודדות בחירה 
בין  לשונות  מענה  הנותנות  משימות  שילוב  הלומדים,  של 

לומדים

 17 ישראל,  ממשלת  בישיבת  סוציאלי  לביטוח  בתכנית  3דיון 

במאי, 1950

"גם פלדה מתיישנת ומעלה חלודה4"  -על יחסי הילל לנדסמן ועיירת העולים חצור
גב' שמחה גואטה-בוקובזה – אוניברסיטת תל אביב )דוקטורנטית(

עיירת העולים חצור, שאוכלסה בעיקר על ידי עולים מארצות האסלאם, הוכרזה כיישוב קבע ב-1953, ולאחר שלוש שנים הגיעה 
למשבר ניהולי אשר איים על קיומה.

בנקודת זמן זו התבקש הילל לנֶדסמן, איש העלייה השנייה וחבר קיבוץ איילת השחר, על ידי מוסדות מפא"י ועל ידי משרד הפנים 
לשמש כיו"ר המועצה המקומית הראשון בחצור. לנדסמן היה בעל רקע של עשייה ציבורית מפוארת, שכללה השתתפות בקרב 
המועצה  של  הראשון  וכיו"ר  המנדט  בתקופת  הגוש5  ועד  כיו"ר  שימש  העליון,  הגליל  מקיבוצי  חלק  בהקמת  מעורבות  תל-חי, 

האזורית גליל עליון. אולם התברר כי ניסיונו העשיר לא הכין אותו לאתגרי הניהול של חצור.

בראשית הדרך, לנדסמן, שהגיע לתפקיד בהתלהבות, והקים את התשתיות הבסיסיות הראשונות בחצור, כונה על ידי התושבים 
'בן-גוריון של חצור'. אולם קשיים אובייקטיביים – כמו העדר תעסוקה, לצד פער בתפיסות עולם ובסדרי עדיפויות בינו לבין התושבים, 
הובילו לערעור מעמדו הפוליטי. לאחר עשור של עבודה מאומצת, ממשיך דרכו במפלגה הפסיד לנציג המפד"ל בבחירות 1965, 

והילל סיים את תפקידו בעוגמת נפש.

בשיח המזרחי – המחקרי והציבורי – קיימת נטייה להסביר כישלונות מעין זה ביחס מתנשא של הקולטים, וחוסר רצון שלהם להבין 
את הנקלטים. המחקר המוצג חושף מכתבים בהם שיתף לנדסמן את מקורביו הפוליטיים בהתלבטויות ובקשיים שהיו כרוכים 
בתפקידו, המציגים יחסים מורכבים, שכללו כבוד לצד מחלוקת, בינו לבין העולים-התושבים, ומתברר הפער בין כוונותיו הטובות 

לבין יכולתו להוציאן לפועל.

4 7/6/63 הילל לראובן ברקת, 2-932-1962-222

העליון  הגליל  יישובי  את  שייצגה  אירגונית  מסגרת   5

בתקופת המנדט הבריטי. 



1617

מושב ב'. .2 מחקרי דגנים בגליל: חיטה, שעורה וֵטף

קיצור תולדות החיטה
פרופ' אסף דיסטלפלד, המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

האדם הקדמון פגש לראשונה את אם החיטה הקדמונית באזורנו. הקשר התהדק עם תירבות החיטה לפני יותר מ 10,000 שנים 
וגם  יספר על השינויים שהתרחשו בחיטה  וכיום החיטה והאדם הינם מהמינים הנפוצים ביותר בעולם. פרופ' אסף דיסטלפלד 
באדם כתוצאה מהמפגש והקשר ההדוק בינהם, על גילוי חיטת הבר בראש פינה ע"י אהרון אהרונסון ועל פיצוח רצף הגנום של 

החיטה המתורבתת.

ברכה )לוי( אביגד מתל-חי לבצלאל – ציירת הפרחים
ד"ר אסתר כרמל חכים, אוניברסיטת חיפה

במפנה המאה העשרים, לבוטניקה- מדע לימוד הצמחים, היה תפקיד בהתפתחות הלאומיות המודרנית. לימוד השמות העבריים 
וציורי פרחים במקומם הטבעי באדמת ארץ ישראל- מסמנים את אקט השיבה למולדת,  של צמחים מקומיים, איסוף פרחים, 

יצירת הזהות והוכחה פיסית לשייכות לארץ.

דורות של ילדים ישראלים למדו שמות של פרחי בר שפרחו בארץ בתקופת החורף והאביב 
מגבול הלבנון ועד צפון הנגב, והתחנכו שלא לקטוף אותם. 

ישראל מילאה  ציורי פרחים של ארץ  1919( שפרסמה שישה ספרי  )נולדה  ברכה אביגד 
תפקיד חשוב בתהליך זה.

אביגד עלתה לארץ מגרמניה בשנת 1935 במסגרת עליית הנוער והצטרפה לקבוצה גדולה 
של נערים ונערות שגרו בתל-חי ועבדו בקיבוץ כפר גלעדי. 

באוטוביוגרפיה שלה כתבה:

"בין החפצים במכולה, שמחתי לפגוש את קופסת צבעי המים שלי, בלוק הנייר מתוצרת 
'המרשלג' ויתר כלי הציור שלי. מאז בואי לארץ תרו עיניי אחר איזה שהוא פרח ]...[ והנה 
איזה פלא - משהו לבן, חבוי בין הענפים עם עלים קטנים וגדל לו מבין אבני החומה שמסביב 
לחדר האוכל. זה היה צלף קוצני. בזהירות ובהתפעלות לקחתי את הפרח דמוי פרפר לבן 
לחדרי והכנסתי אותו לכוס מים. בשבת ציירתי את הצלף בעל האבקנים בצבע ורוד סגול.6"   

ידי הנרייטה סאלד בביקורה בתל-חי. סאלד שהתרשמה עמוקות  אביגד "התגלתה"  על 
מהציורים שהראה לה מדריך הקבוצה, והעניקה לאביגד מלגת לימודים לבית הספר בצלאל.

1960 נבחרה ברכה אביגד ע"י החברה להגנת הטבע, להיות הציירת שתוביל את הקמפיין להגנת פרחי הבר בישראל,  בשנת 
קמפיין שבגין הצלחתו זכתה החברה להגנת הטבע, בפרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה בישראל, אבל אביגד עצמה לא  

זכתה להכרה שלה הייתה ראויה על חלקה  בהצלתם של פרחי הבר בארצנו.

בין פרחי הבר של ישראל, להרגשת השייכות של הישראלים  בהרצאתי אדגים את תפקידה החשוב של אביגד ביצירת הקשר 
לארצם.

תל-חי סיפור מתגלגל 
יעל מלצר, מנהלת מערכות הלימוד ומרכז חממ"ה במכללה האקדמית תל-חי לשעבר

"...הייתי אומרת בליבי, בתים אלה אפופי הסוד, יבוא יום וכל הנכנס בשעריהם יחוש את פעמי ההיסטוריה"... י. מ.

)1916-1918(,וממשיך  בתל-חי  החקלאית  בהתיישבות  שתחילתו  לאתוס  ממיתוס  מתגלגל,  סיפור  בבחינת  הינו  תל-חי  סיפור 
באירוע תל-חי )1920(, יסוד גדוד העבודה )1921(, בניית ארבעת הבתים בתל-חי עילית )1922(, עזיבת המקום וחבירה לכפר-
גלעדי )1926(, התארגנות  הכשרות  הנוער )1935-1943(, שיחזור המבנים להרחבת פעילות מרכז חממ"ה )2011(, תיק תיעוד 

חדר האוכל תל-חי עילית )יולי 2019(.

 בשנת 1935 ניטש מאבק על המבנים הנטושים בתל- חי בין הרביזיוניסטים לבין אנשי כפר גלעדי, מניה שוחט התגייסה למאבקה 
של הנרייטה סאלד כדי שהמבנים ישמשו את הכשרות בני-הנוער העולה מגרמניה )ארכיון בית השומר(.

 ההרצאה תתמקד בעקרונות החינוכיים רעיוניים ומעשיים, שהיוו את החזון של הנרייטה סאלד, בהקמת הכשרות הנוער ) גוטסמן 
1987(. אתייחס להכשרות הנוער של תל -חי )שלמרבה הצער לא ניתן להן ציון בספרות המקצועית של "עליית-הנוער"( דרך 
אחת הנערות, שתיארה את המציאות המורכבת גם בכתב וגם בקריקטורות, ברכה לוי אביגד, )אביגד 2011( שלימים הייתה ציירת 

פרחי הבר של ישראל.

בשנת 2011  עברו המבנים שימור ושיפוץ, והם משמשים את פעילות מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה. 
המבואה והחדרים הם בבחינת מיני מוזיאון המציג שתי תקופות, האחת מאירוע תל-חי ועד לבניית המבנים וחזרה לחיי קיבוץ 
שהגיעו  והעולה  הארצישראלי  הנוער  הכשרות  גרעיני  של  בהיסטוריה  מתמקדת  השנייה  התקופה   )2011 )אלף,   ,1922-1926

לתל-חי בין 1935 ל-1943, והם גם אלה שהקימו את הישובים חולתא ומנרה. 

ביולי 2019 החלה העבודה על 'תיק תיעוד 'חדר האוכל של תל-חי עילית. 

"עוד נמשכת השרשרת...

מבט גנומי על תהליכים אקולוגים בשעורת בר
ד"ר שריאל היבנר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

הגנום מכיל את הקוד הגנטי האחראי על מכלול התכונות ביצורים חיים. תהליכים ואירועים בהיסטוריה של מין ביולוגי משאירים 
חותם על הגנום שניתן לזיהוי בכלים חישוביים. על ידי שימוש בכלים אלה ניתן לבחון תהליכים היסטוריים וללמוד כיצד שינויים 
אקולוגיים השפיעו על התפוצה והמגוון באוכלוסיות בר וכן להסיק לגבי שינויים עתידיים. בהרצאה זו, אציג כיצד אירועים אקולוגיים 
השאירו חותם על גנום של אוכלוסיות שעורת הבר בישראל וכיצד שינויי האקלים הנוכחיים צפויים להשפיע על תפוצת השעורה 
בעתיד. כמו כן, נקשור שינויים אלו לאחת המהפכות המשמעותיות בהיסטוריה האנושית – המהפכה החקלאית לפני כ-10,000 

שנה

ֵטף - דגן חדש למספוא וגרגרים בגליל
שירן בן זאב1, און רבינוביץ2 ושוקי סרנגה1

1 הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית, רחובות

2 מו"פ צפון, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

בן-חילף ֵטף ]Eragrostis Tef  )Zucc.( Trotter[, להלן ֵטף, הוא צמח ממשפחת הדגניים המוכר לאדם כבר כ-2000 שנה. 
עיקר גידול הֵטף בעולם הוא באתיופיה שם ככל הנראה בוית. הֵטף מכיל את כל 8 חומצות האמינו הנחוצות לאדם, הוא עשיר 
בסיבים, ברזל, מגנזיום, סידן, חלבון, וויטמינים, קל לעיכול ונטול גלוטן, ולכן הוכרז בשנות ה-90 כ"מזון על" ע"י ארגון הבריאות 
האמריקאי. בעשור האחרון ניכרת התעניינות גוברת בגידול ֵטף במספר מדינות בעולם. בישראל קיימים שלושה שווקים עיקריים 
הקשורים בֵטף: א. קהילת יוצאי אתיופיה, שממשיכים לצרוך ֵטף, לרוב בצורת אינג'רה )לחם מטוגן מקמח ֵטף( כמזון בסיס או 
במזון תרבותי בארוחות שישי ואירועים; ב. שוק מזון הבריאות, אשר מתעניין בֵטף בגלל סגולותיו התזונתיות; ג. ענף גידול המספוא 

שכן זהו דגן עתיר חלבון ובעל יבולים גבוהים.

הבעיה הקשה בגידול הֵטף בעולם היא הרביצה )הטייה קבועה של הקנה מהמצב האנך לקרקע(. הרביצה היא הגורם האחראי 
ל40-60% מסך כל הפחת ביבול הגרגרים בֵטף, ובסך הכל גורמת לאובדן יבול בשיעור של עד 35%.  

בניסוי שנערך בשנתיים האחרונות במוקד המחקרים בעמק החולה, נבדקה השפעת עומד הזרעים וצפיפות הצמחים הנובעת 
ממנה על מידת הרביצה והיבול של 4 גנוטיפים שונים של ֵטף. בנוסף נבדקו מגוון של תכונות בעלות קשר לרביצה.

תוצאות המחקר מראות כי הפחתת שיעור הזריעה, עד לכדי שליש משיעור הזריעה המקובל בישראל ובארה"ב, הפחיתה את 
הרביצה, גרמה לעלייה בקוטר הכתר והביאה לעלייה בקוטרם של שורשי הכתר באופן מובהק. בנוסף, לא זוהתה פחיתה ביבול 
הגרגרים או בכמות הביומסה כתוצאה מהפחתת צפיפות הצמחים. תוצאות אלו יחד עם תוצאות מחקרים קודמים, מראות כי ניתן 

לגדל ֵטף בעמק החולה כגידול מספוא או גרגרים עם תוצאות כלכליות.

6 עמ' 54 מתוך ספרה האוטוביוגרפיה של ברכה אביגד "סיפור על 

מרחקים קרובים" שיצא לאור בשנת 2001 בהוצאה עצמית.
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מושב ג'  מליאת הכנס ואירוע לציון 70 שנה למועצה אזורית הגליל העליון  

המועצה האזורית הגליל העליון וחלקה בהתהוות המרחב של אצבע הגליל
עופר בהרל, המכללה האקדמית תל-חי

המועצה האזורית הגליל העליון הייתה גורם מחולל שינויים במרחב הגיאוגרפי של הגליל העליון ועמק החולה בעשורים הראשונים 
לקיומה של המדינה. היא יזמה, בנתה, קידמה ועיצבה מציאות בתחומים רבים באזור.

מעמדו של השלטון המקומי בכל מרחב גיאוגרפי הוא תולדה של ההתפתחות הייחודית של האזור, של ההתרחשויות שאירעו 
בו, ושל המושגים והערכים שהתפתחו בו, המשקפים את תפיסתם של תושבים באזור. מרכזיותו של השלטון המקומי והאזורי 

בהתפתחותו של כל מרחב גיאוגרפי היא רבה. 

בניגוד לתדמית המקובלת של אזורי גבול מרוחקים, כאזורים חלשים יחסית, המנותקים ממוקדי הכוח וההשפעה, סיפורה של 
בו הוא  והשפעה רבה בעיצוב המרחב הגיאוגרפי  כוח  המועצה האזורית הגליל העליון הוא סיפור של מוסד, שהיווה מרכז של 
ממוקם. המועצה האזורית הגליל העליון היא אם כן דוגמה ייחודית לגורם מרוחק מחד גיסא, וחזק מאידך גיסא, שזכה להשפעה 
על עיצוב של מרחב גיאוגרפי גדול. מכאן החשיבות בחשיפת סיפורה כגוף דומיננטי בעיצוב התהליכים במרחב של הגליל העליון 

ועמק החולה.

בו,  שהתקיימו  והפוליטיות  הכלכליות  התרבותיות,  החברתיות,  ההיסטוריות,  וההתרחשויות  ספציפי,  גיאוגרפי  שמרחב  ההבנה 
והשינויים ההיסטוריים שהתחוללו באזור כתוצר שלהן, הם זירה דינמית, ופריזמה המתווכת למאורעות, מביאה היסטוריונים כיום 
לראות דברים אחרת מקודמיהם. כך מתרחב ומתגוון תחום המחקר, ומקורות שבעבר עניינו פחות את ההיסטוריון חושפים טפח 

נוסף של עובדות ותהליכים. 

סיפורה של המועצה האזורית הגליל העליון פותח אפשרות מרתקת, ובמובנים מסוימים אפילו ייחודית, לעיסוק בסוגיות היסטוריות 
שונות מבעד לפרספקטיבה של המפנה המרחבי. 

 מחקרים חדשים של חוקרי המחלקה ללימודי א"י במכללה האקדמית  ד'.1.  מושב 
כנרת

משפחה ודת בשלהי העת העתיקה: עדויות חדשות מכתובות יווניות שנתגלו בכנסיות הגליל
ד"ר יעקב אשכנזי, המחלקה ללימודי א"י, האקדמית כנרת ומכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית

כחלק  כנרת,  האקדמית  מהמכללה  אשכנזי  ויעקב  אביעם  מרדכי  ידי  על  האחרונות  בשנתיים  שנערכו  ארכיאולוגיות  בחפירות 
בכנסיות  יווניות  כתובות  נחשפו   )ISF( למדע  הלאומית  הקרן  במימון  העתיקה  העת  בשלהי  הנוצרי  הגליל  על  מקיף  ממחקר 
כפריות המתוארכות למאות החמישית-שישית. כתובות אלה מכילות מידע רב על חיי החברה והדת בתקופה זו, ובמיוחד בולט 
המידע הייחודי שעולה מהן על חיי המשפחה ועל מקומה של המשפחה בחיי הדת. בהרצאה שלפנינו נחשוף את הכתובות, ננתח 
אותן ונראה כיצד הן תורמות לידע שלנו על מקומה של המשפחה בקהילה הכפרית הנוצרית, על מבנה המשפחה הנוצרית ועל 

השפעתה של הדת הנוצרית ושל הארגון הכנסייתי על חיי המשפחה.

"והראו לו מן השמים חזיון": בין קבלה ללאומיות בבית מדרש האר"י בצפת בתקופת המנדט
ד"ר ראובן גפני, המחלקה ללימודי א"י, האקדמית כנרת

בשלהי שנת 1939 נחנך בצפת מחדש "בית המדרש האר"י", שמסורות קבליות ומקומיות שונות נקשרו לו ולאתרו במאות השנים 
שקדמו לכך. חנוכתו מחדש של בית המדרש צוינה באירועים חגיגיים, שלהם נלוותה גם יצירתם של טקסטים חדשים בעלי נופך 
קבלי מובהק, שיעמדו במרכז חלקה הראשון של ההרצאה. טקסטים אלו, שנוצרו ככל הנראה בידי הרב המקומי אברהם ליב 
זילברמן, נועדו לבצר מחדש את מעמדו ההיסטורי והדתי ההולך ומתערער של בית המדרש, בתודעה הצפתית המקומית, כמו 
גם לסייע במאבקו הציבורי והמשפטי מול בית הכנסת האר"י הסמוך, על השיוך ההיסטורי למקום תפילתו של האר"י הקדוש ועל 

הזכות לעשות בו שימוש.  

זו  בית המדרש משנה  עוצב   – נופך חדש עליהן  והוספת   – בית המדרש  והקבליות שנוצרו סביב  ביצור המסורות הדתיות  לצד 
ואילך גם כבית כנסת בעל אופי לאומי מובהק, שבא לידי ביטוי באופיים של האירועים שנערכו בו; בדמותם של המתפללים ובעלי 
התפקידים שכיהנו בו; ובעוד מגוון אופנים שיוצגו בהרצאה. זאת, כחלק מתופעה כלל ארצית בת הזמן, של הפיכת בתי תפילה 

למרחבים המבטאים גם מחויבות אידיאולוגית ציונית, ולא רק דתית או הלכתית. 

בחלקה האחרון של ההרצאה יוצגו השינויים בדמותו ובאופיו של בית המדרש מאז הקמת המדינה, אשר במהלכן אבדה בהדרגה 
מקומיים  מתהליכים  כחלק  זאת,  אף  לכך.  קודם  קצרות  שנים  שנוצרו  המסורות  מן  חלק  מחדש  והתעמעמו  הלאומית  דמותו 

וחברתיים רחבים, שהתחוללו הן בצפת והן בערים ובישובים אחרים.    

ממצאי הקיץ האחרון בחפירות מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית
פרופ' מוטי אביעם, המחלקה ללימודי א"י האקדמית כנרת ומכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית.

במהלך הקיץ הקודם ביצעו חוקרי מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית ארבע חפירות ארכיאולוגיות. ד"ר חיה כץ ביצעה חפירת בדיקה 
במצודה מתקופת הברזל א' בראש הר אדיר שבגליל העליון. מוטי אביעם, אחיה כהן תבור ויעקב אשכנזי חפרו שתי כנסיות בגליל 
המערבי, בחורבת חשק ובחורבת גילון. מוטי אביעם וסטיבן נוטלי מאוניברסיטת ניאק בניו יורק ביצעו עונה רביעית של חפירות 
בבית הבק שבצפון הכנרת, אתר המזוהה עם בית ציידא. מוטי אביעם עם ג'יימס סטריינג' המשיכו עונה שביעית בחפירות בתי 

המלאכה של הקדרים בכפר היהודי הקדום שיחין.
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מושב ד'. .2 חוסן בישראל וביישובי הגליל

מנבאי חוסן אישי, קהילתי ולאומי של יהודים ישראלים ושל ערבים ישראלים
ד"ר הדס מרציאנו, המכללה האקדמית תל-חי

חוסן  ישראלים.  וערבים  יהודים  ולאומי בקרב  אישי, קהילתי  חוסן  לניבוי של  אישיים  בחן את התרומה של מאפיינים  זה  מחקר 
משמעותיים,  ואסונות  קשיים  של  השליליות  ההשלכות  עם  להתמודד  יכולתם  לגבי  אנשים  של  להערכה  מתייחס  פסיכולוגי 
להמשיך לתפקד למרות קשיים אלו ולהשתקם. ממצאי אוכלוסיית הערבים הישראלים הושוו לאלו של היהודים הישראלים ונבחנו 
ההשערות הבאות: 1. מדדי חוסן אישי, קהילתי ולאומי יהיו גבוהים יותר בקרב מדגם היהודים בהשוואה למדגם הערבים; 2. גברים 
משתי קבוצות האוכלוסייה יציגו מדדי חוסן גבוהים יותר משל נשים; 3. מדדי חשיפה לטרור וחשש ממלחמה ינבאו באופן שלילי 
את רמת החוסן של שתי הקבוצות; 4. רמות גבוהות של דתיות, עמדות פוליטיות ימניות, רמת הכנסה גבוהה יותר, רמת השכלה 
גבוהה יותר, גיל מבוגר יותר ורמות גבוהות יותר של מדד תחושת קוהרנטיות )sense of coherence( ינבאו באופן חיובי את מדדי 
החוסן השונים. המדגם האקראי כלל 1100 יהודים ו-350 ערבים שהשתתפו במדגם ארצי אינטרנטי. חוסן הוגדר במחקר זה כאיזון 
שבין חוזק אישי, קהילתי ולאומי )גורמים מגנים( לפגיעות האדם )גורמי סיכון(. התוצאות תמכו בשלוש ההשערות הראשונות, אבל 
ההשערה הרביעית אוששה רק עבור מדגם היהודים. לכן ניתן להסיק שלחוסן ישנם כמה מנבאים אוניברסליים, בעוד מנבאים 

אחרים הינם יותר ספציפיים ותלויי תרבות.   

מושב ד'. .3 סיפור ראשית ההתיישבות דרך מפות

מנבאי חוסן אישי, קהילתי ולאומי של יהודים ישראלים ושל ערבים ישראליםכיצד נקבעו גבולות 
ארץ ישראל ומדינת ישראל בצפונה של הארץ

פרופ' גדעון ביגר, אוניברסיטת תל אביב

גבול הצפון של ארץ ישראל נקבע בין השנים 1923--1920 ומאז ועד היום, על אף כול התהפוכות הפוליטיות שעברו על האזור, 
הגבול בין ישראל ללבנון נשאר כפי שנקבע לפני כמעט 100 שנים והגבול מול סוריה, אף שלתפיסת מדינת ישראל כבר איננו תקף, 
הוא עדיין משמש את העולם כולו. קביעת גבול הצפון נעשתה תוך כדי משא ומתן בין ממשלות בריטניה וצרפת כחלק מחלוקת 
שטחי האימפריה העותמאנית בין תחומי המנדט שלהם. התנועה הציונית שהייתה מעורבת מאד בנושא, לא הצליחה להשיג את 
עיקר מטרותיה בגבול זה, מטרות שנומקו בתועלת הכלכלית של משאבי המים והקרקע בצפון. בציבוריות העברית והישראלית 
קובעה התפיסה כי עמידת אירוע תל-חי מי"א באדר תר"פ קבעה את גבול הצפון, אולם המחקר המודרני כבר הראה שאין כול 

קשר בין אירוע זה למיקום קו הגבול. הגורמים האמיתיים יוצגו בהרצאה.

מחקר החוסן במועצה האזורית גליל עליון: תוצאות בולטות ומסקנות אפשריות
פרופ' שאול קמחי, המכללה האקדמית תל-חי

המחקר בחן חוסן בקרב 1517 משיבים מכל קיבוצי המועצה האזורית גליל עליון, שענו על שאלון אחיד במהלך דצמבר -2018ינואר 
2019. נחקרי המועצה דווחו על חוסן קהילתי גבוה יותר, על חוסן לאומי נמוך יותר, ועל חוסן אישי גבוה יותר בהשוואה למדגם 
חולקו  חוסן קהילתי  לניתוח  מובהקים סטטיסטית. בהמשך  היו  אלו  2018. הבדלים  בקיץ  )N=1100(  שנערך  היהודים הארצי 
הקיבוצים לארבע קבוצות, שביניהן נמצאו הבדלים מובהקים ברמת החוסן הקהילתי. בנוסף, הנבדקים דיווחו על מידה נמוכה 
יחסית של תחושות סכנה שהיו נמוכות יותר, באופן מובהק, בהשוואה למדגם הארצי. להפתעתנו, לא נמצא הבדל ברמת תחושות 
זמן קצר לאחר חשיפת המנהרות חודרות הגדר בצפון  לבין האחרים, למרות שהמחקר נעשה  גדר  קיבוצים קרובי  בין  הסכנה 
הארץ )מבצע "מגן צפוני"(. לבסוף, נמצא שבניתוח רגרסיה מרובה מבין המשתנים המנבאים חוסן קהילתי באופן מובהק, השניים 
שתרמו במידה הרבה ביותר לניבוי היו מידת האמון במערכת החינוך הקיבוצי ומידת הערכה של פעילות צוות החירום היישובי 

)צח"י(.

מפת מטולה, 1909
ד"ר אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל-חי

המושבה מטולה היתה אחת המושבות הבודדות אשר יזם והקים הברון אדמונד דה רוטשילד בעצמו בארץ ישראל. בשטח שעליו 
נוסדה המושבה היה קיים קודם לכן כפר דרוזי בשם אום טללה שתושביו היו אריסים של בעל אדמות לבנוני בשם ג'אבור ביי. 
בשלהי המאה התשע עשרה החלו סדרה של מרידות של האוכלוסיה הדרוזית שהסתיימו במרד הגדול של סולטן אל אטרש. 
ביי למכור את השטחים ליהושוע  ג'אבור  תושבי אום טללה הצטרפו למרד וסרבו לשלם מעשר לבעל האדמות. על כן החליט 
אוסוביצקי, נציגו של הברון, שישב במושבה ראש פינה. היקף השטחים  שנרכשו היה כ 13,000 דונם, אשר רק חלקם התאימו 
לעיבוד חקלאי. האדמה כללה שטחים המצויים בדרום עמק עיון, לאורך נחל עיון מדרום למושבה, ועד לאזור הקרוי היום 'במת 
תל-חי' )צפונית לקריית שמונה של היום(. המתיישבים היהודים הראשונים חיו בכפר הדרוזי אבל  בעקבות התמשכות העימותים 

בין הדרוזים לשלטון הע'ותמני הם נטשו את המקום. חלקם קיבלו פיצויים נכבדים מפקידי הברון, בעבור בשטחים והרכוש. 

הברון ראה במושבה מטולה ישוב לדוגמא העוסק בחקלאות מתקדמת. המתיישבים נבחרו בקפידה ובתי האבן הוקמו בהתאם 
לארכיטקטורה הגרמנית. ד"ר אהרון אהרנסון שימש כמדריך חקלאי במקום. בשנת 1908 נשלח למטולה, מטעם הברון, המהנדס 
שלו, שגם היה מודד מוסמך, אדולף אברהם שטרקמט, ששרטט את שטח המושבה ואת אדמות הברון. במפה ששרטט מוצגים 
בתי המושבה, והשטחים החקלאיים אשר סביבה. על השטח הנקרא אדמת ההר )Ard Al Jabala( הוקם ב 1916 קיבוץ כפר 
לפני  יוסף טרומפלדור שימשה  נהרג  , בטלחה, הוקם הישוב תל-חי. חצר תל-חי, המקום שבו  לו  גלעדי. על השטח שמדרום 
כן כמכלאת סוסים )Aרןקד,לא ברור מה כתוב כאן על המפה(.  ניסיון התיישבות נוסף )שכשל( על אדמות הברון היה בחמרה 

)Hamari(, מזרחית לכפר הבדווי זוק אל פווקאני, במקום  שבו מצוי היום קיבוץ מעיין ברוך.
בשנת 1923 שורטט קו הגבול הצפוני, בין סוריה )תחת המנדט הצרפתי( לפלסטינה א"י )שהייתה תחת המנדט הבריטי( על ידי 
פולה וניוקומב )Paulet & Newcombe(. קיומה של ההתיישבות היהודית היווה גורם מרכזי בהתוויית הגבולות. חלק מהשטחים, 
אותם רכש הברון, נשארו בטריטוריה הסורית והם שייכים ללבנון. מנגד, שטחים שהיו בבעלותם של איכרים לבנוניים, מדרום לקו 

הגבול, שייכים לישראל. אלו ואלו מוצגים על פני המפה.   

המפה המקורית של שטרקמט הגיעה לידיו של נחום הורוביץ, ממייסדי ארגון השומר וממקימי קיבוץ כפר גלעדי, ושמורה עד היום 
בקיבוץ. ניתנה לנו הזכות לסרוק מפה זו ולהכליל אותה במסד המפות הדיגיטלי של המכללה האקדמית תל-חי. 

השוואת מדדי חוסן בין חברי קיבוצים ותושבי שכונות ההרחבה הקהילתיות במועצה האזורית 
גליל עליון

סיוון יעיש, בוגרת החוג לפסיכולוגיה, המכללה האקדמית תל-חי 

במרוצת השנים ובמקביל לעלייה במספר אירועי הטרור בעולם, ההתעניינות במונח החוסן הולכת וגוברת, מתוך הצורך להעריך 
את מידת ההתמודדות עם אירועים טראומטיים, ואף למצוא דרך להתכונן אליהם. רוב ההגדרות בספרות המקצועית בתחום מדעי 
החברה למונח, מתייחסות ליכולתם של הפרט או של החברה להתאושש מאירוע קשה ולחזור לרמת תפקוד שגרתית. המחקר 
שיוצג עוסק בהשוואה בין תחושות החוסן בקרב חברי הקיבוצים במועצה האזורית גליל עליון, לבין אלו של תושבי שכונות ההרחבה 
בקיבוצים. הרקע התיאורטי למחקר נובע מספרות העוסקת בהשתלבותם של מהגרים בביתם החדש. מראשית דרכו של הקיבוץ 
ועד היום, הוא עבר תהפוכות ומשברים רבים אשר שינו את המבנה הארגוני שלו ואת אורחות החיים של חבריו. בעיצומן של שנות 
ה80 התרחש משבר כלכלי אשר אילץ את הקיבוץ הישן לתכנון ובנייה של שכונות הרחבה חדשות, במטרה להעשיר את אוכלוסיית 
1244 נבדקים, אשר מתגוררים ב-29 קיבוצים הנמצאים  תושבי הקיבוץ ולעצור את מגמת ההזדקנות שלה. במחקר השתתפו 
בתחומה של המועצה האזורית גליל עליון. הנבדקים השיבו על סדרה של שאלונים. חשיבות המחקר נובעת מכך ששלב איסוף 
הנתונים התבצע בזמן מבצע 'מגן צפוני' - חשיפתן של מנהרות הטרור המיוחסות לארגון 'חיזבאללה' בגבולה הצפוני של מדינת 
ישראל. מתוצאות המחקר עולות מספר נקודות חשובות סביב מונח החוסן, והסברים אפשריים להבדלים בתחושת החוסן בין 
אוכלוסייה וותיקה לבין אוכלוסיית מהגרים, המתגוררים באותו היישוב. ראשית, נמצא כי רמת החוסן הקהילתי הייתה גבוהה באופן 
מובהק בקרב חברי הקיבוצים בהשוואה לתושבי שכונת ההרחבה הקהילתית. שנית, חברי הקיבוצים העריכו את תחושת המוגנות 
בביתם כנמוכה יותר בהשוואה לזו של שכניהם, תושבי ההרחבות הקהילתיות. בנוסף, נמצא כי שני המנבאים החזקים ביותר לרמת 
החוסן הקהילתי בקרב שתי קבוצות המחקר, היו "משתנים פסיכולוגיים" - מידת האמון במערכת החינוך הקיבוצי ומידת הערכת 

תפקודו של צוות החירום היישובי.
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נחמן אלכסנדרון ותרומתו לעיצוב המפה היישובית באזור "אצבע הגליל" בין השנים

1949--1934 - תרומה והערכה לדרג המבצע
מר שלום טרמצ'י, המכללה האקדמית תל-חי

בראשית המאה העשרים אזור "אצבע הגליל" לא היה בראש סדר עדיפויותיה של התנועה הציונית. בסוף המאה ה-19 הוקמו 
חמש מושבות בצדו המערבי של עמק החולה ראש פינה, מחניים, יסוד המעלה, משמר הירדן ומטולה. מהשנים 1915-1916 עם 
הקמת הקבוצות איילת השחר וכפר גלעדי ועד להקמת קיבוץ חולתה בשנת 1936 התאפיינה פעילות רכש הקרקעות באזור באופן 

מוגבל ומצומצם.

שנת המפנה שבישרה על שינוי מגמתה של התנועה הציונית כלפי אזור "אצבע הגליל" הייתה שנת 1934 עם רכישת זיכיון החולה 
על ידי חברת הכשרת הישוב. משנה זאת החלה התנועה הציונית למקד את תשומת ליבה באזור הספר הצפוני והמרוחק מתוך 
הבנה של הפוטנציאל ההתיישבותי הרב הגלום בו, והחל תהליך רכש קרקעות רחב היקף והקמתם של יישובים מאמצע שנות 

השלושים של המאה העשרים עד למלחמת העצמאות בשנת 1948.

המרד הערבי שפרץ בשנת 1936 החמיר את מצבם הכלכלי של ערביי פלשתינה-א"י וערביי האזור. על אף היחס בתרבות הערבית 
שגרו  מבעליהן  חלק  ידי  על  הציונית  לתנועה  קרקעות  מכירת  מגמת   להתגבש  החלה  למכירה,  ניתן  שאינו  כמשאב  לקרקע  
בלבנון ובסוריה למרות התנגדותה העזה ואיומיה של התנועה הערבית הלאומית כלפי בעלי הקרקעות שרצו לממש את נכסיהם 
הקרקעיים. רכישת הקרקעות על ידי התנועה הציונית ובאי כוחה הייתה רחבת היקף, הייתה אפילו אכזבה גדולה בקרב העוסקים 
במלאכת רכש הקרקעות מהעובדה שלא כול הקרקעות נרכשו עקב בעיות כלכליות של התנועה הציונית שהשקיעה את הונה 

ברכישת קרקעות בשנים הקודמות בעיקר באזור מישור החוף והעמקים הצפוניים.

ענינה העיקרי של הרצאתי הוא התמקדות מודגשת בפועלו של נחמן אלכסנדרון מודד קרקעות בהכשרתו ובהמשך איש ביצוע של 
הקרן הקיימת לישראל באזור הגליל העליון המזרחי ועמק החולה. אלכסנדרון היה בדרג מנהלי השטח של הקרן הקיימת לישראל 
ופעל, במדידה, מיפוי, איתור והכשרת שטחים לחקלאות, ייעור ופריצת דרכים במסגרת "משרד הגליל" של הקרן הקיימת לישראל 

בניהולו של יוסף נחמני שהיה כפוף ליוסף ויץ מנהל מחלקת הקרקעות בקרן הקיימת לישראל.

 באמצעות סקירת אירועים מרכזיים מיומניו של אלכסנדרון, אירועים השזורים בתהליך ביסוס היישוב היהודי באזור אצבע הגליל, 
אנסה לספר מנקודת מבט אחרת, מ"למטה", את הסיפור ההיסטורי בו אזור אצבע הגליל הופך מ"מרחב ערבי" ל"מרחב עברי", 
תהליך בו מעוצבת המפה היישובית היהודית באזור. על אף הביקורת הקיימת אודות תקפותם המדעית ומהימנותם של יומנים 
אישיים כמבהירי היסטוריה וכמקורות היסטוריים, חוזקם המדעי של יומנים היסטוריים הוא התיאור האישי והסובייקטיבי של הכותב 

את המציאות כפי שהוא חווה, התרשם, הרגיש והבין.

באמצעות ניתוח וסקירה של אירועים נבחרים מיומניו של נחמן אלכסנדרון, אנסה לתאר  זה כבר נכתב!! את המציאות בה דרג 
השטח, איש הביצוע של הקרן הקיימת לישראל, "נועץ בקרקע" את יתדות המדידה של השטחים שנרכשו באזור אצבע הגליל 
מבעליהן בסוריה ולבנון, מה קורה בנקודת המגע עם אנשי הכפרים  שנתבעו על פי חוק לפנות את הקרקע עליהם הם גרו מתוקף 

אריסותם.

מחקר זה הוא ניסיון לספר ולתאר את התבססות היישוב היהודי באזור אצבע הגליל  מנקודת מבט קרקעית ומקומית, דרך עיניו של 
איש ביצוע בשטח שלא זכה עדיין לתשומת לב היסטורית ומדעית, מחקר הבא לתאר אירוע היסטורי יישובי מקומי שממנו תיווצר 
היכולת להבין ולהקיש מה קרה בצורה מדויקת יותר בתהליך עיצוב המפה היישובית באצבע הגליל בסינרגיה עם מחקרים אחרים 

שנכתבו על האזור מ"למעלה".

קיבוץ טבריה: שלוש שנים של קיבוץ בלב טבריה
פרופ' משה גופן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל 

 בשנת 1929 גברו גלי העלייה החמישית של נצ"ח )נוער צופי חלוצי( מלטביה ומרוסיה )השוה"צ(. גרעין המייסדים )93 חברים( 
של קיבוץ אפיקים התרכז ב"חצר כנרת" )המושבה( להכשרה, גיבוש והכנות לעלייה על הקרקע. בפסח 1929 נערך דיון ראשון 
על הצורך להקים קיבוץ נוסף לקליטתם של העולים. לאחר ויכוח עקרוני קשה שנמשך על פני שלוש אסיפות האם להקים קיבוץ 
גדול אחד או שניים קטנים הוקמה ועדה )כרגיל( שתכריע וזו הביאה לאסיפה את החלטתה על הקמת קיבוץ טבריה בטבריה. 
4 נמנעים( להקים את קיבוץ טבריה עבור עולים חדשים מלטביה ורוסיה.  ו –  ב – 23.9.1929 הוחלט ברוב קולות )2 מתנגדים 
והחליטו על טבריה. הקיבוץ החדש התמקם  "דין התנועה"  קיבלו את  לא  וחברי אפיקים  התנועה דרשה שיקום במרכז הארץ 
במשק הפועלות הנטוש )יש סימנים למיקומו במפה משנת 1945(. הקשר של החברים עם תושבי טבריה היה חם. חברי הקיבוץ 
זכו בזיכיון לעבוד במנחמיה ועבדו בהובלה ימית של זיפזיף )חול( ממזרחה של הכנרת למערבה, בהקמת תחנת החשמל בנהריים 
והבחורות הועסקו במשק בית )גם רפת קטנה ולול היו שם( וכחדרניות בבתי מלון בטבריה. אפיקים עלתה על הקרקע במקומה 
הקבוע בשנת 1932 ועל פי "החלטת )צו( התנועה" קיבוץ טבריה פורק וחבריו עברו לעזור לכפר גלעדי שהיה אז במשבר וכעבור 

שנתיים שם חזרו לאפיקים לקחת חלק בבניינו.
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מושב ה'. .1 מעולמם של יהודים ונוכרים בגליל המערבי - גבולות, זהות אתנית ומקלטי 
מצוקים

הריאליה של הברייתא דתחומין בגליל המערבי
פרופ' זאב ספראי, אוניברסיטת בר-אילן

ה'ברייתא דתחומין' מונה את גבולות ארץ ישראל לצורך המצוות התלויות בארץ )שמיטה מעשרות תרומה, טהרה וכיוצא באלו, 
מצוות החלות רק בארץ ישראל(. הרשימה מופיעה במקורות תנאיים כך שהיא לא תאוחר משנת 200 לספירה לערך, ובדרך כלל 
מניחים החוקרים שהיא משקפת את גבולות היישוב היהודי בתקופה בה נכתבה. הרשימה מוכרת כאמור במקורות שונים ומופיע 
גם בכתובת 'רחוב', שהיא מהמאה השישית )ראשית שביעית(. הגליל העליון, ובמיוחד חלקו המערבי תופס נתח מרכזי ברשימה, 
וניכר שהיה חשוב למחבר במיוחד. נתון זה 'מושך' את הרשימה לתקופה בה היישוב היהודי התרכז בגליל, כלומר לאחר שנת 135 
ייישוב הנקרא על שם שליט יטורי )זינונדורוס( משלהי ימי בית שני, כך שאין  )לאחר מרד בר כוכבא(. מצד שני יש בה שם של 

להקדימה לימי הורדוס. חוץ מזה אין ברשימה נתונים המסייעים לתיארוכה. 

ראשוני החוקרים תיארכו אותה לימי בית שני, ללא סיבה אמיתית לכך.  

הרשימה משרטטת קן אלכסוני מגעתון לעבר עמק עיון תוך ציון מפורט להפליא של שמות יישובים ונקודות ציון המהווים את קו 
הגבול. הרשימה כולה היא בעברית, אך שמות המקומות בדרך כלל ארמיים. 

 הבעייה המרכזית היא שלפי כל יתר הנתונים היישוביים ההיסטוריים והארכיאולוגיים, הגליל העליון המערבי היה לא יהודי. לא 
רק שכך יוצא מכל המקורות שבידינו, אלא גם מרשימה אחרת, תנאית, גם היא, שגם היא מצויה בכתובת רחוב, והיא רשימת 

המקומות האסורים )כלומר היהודיים( בתחום צור. כיצד אפוא נסביר את ה'התפשטות' של היישוב היהודי מערבה. 

בשאלה זו נעסוק במסגרת ההרצאה, אציע מספר אפשרויות, ואמליץ על אחת מהן. 

מקלטי המצוקים במערות נחל נמר ונחל כזיב, הממצאים ופרשנותם
ד"ר ינון שבטיאל , המכללה האקדמית צפת, מלח"ם

מכלולים גדולים של מערות טבעיות שהתפתחו במקומות תלולים במצוקים משני עברי הנחלים הגדולים  של הגליל העליון המזרחי 
המערבי, נסקרו ותועדו במסגרת מחקר מערות מקיף שנעשה בגליל על ידי ולדימיר בוסלוב ממלח"ם ועל ידי. אל מכלולים רבים 
זה נמצא שבמאות מהמערות  וטיפוס אלפיני בחבלים. בסקר  גלישה  ניתן היה להגיע רק באמצעים טכניים כמו  של המערות, 
התלולות שבגליל העליון המזרחי, נעשה שימוש  על ידי  האוכלוסייה היהודית שהתגוררה בסמוך אליהן, בתקופת ימי הבית השני. 
במערות נמצאו ממצאים מהתקופות ההלניסטית, הרומית הקדומה והתיכונה. התלילות של המערות וקשיי ההגעה למכלולים 
אלה, שגובלת לעיתים רבות בסכנת חיים, הביאה למסקנה שלא היו אלו מערות מגורים אלא מערות מקלט, כך הוכח במערות 
שנחקרו  בהר ברניקי, הר ארבל, הר נתאי, נחל עמוד, סלע עכברה והר אביתר. על כן זכו המערות האלה שהיו סמוכות ליישובים 
יהודיים לכינוי 'מקלטי מצוקים'.  גם בחלקו המערבי של הגליל, התגלו במקלטי המצוקים ממצאים דומים המעידים על הכשרתם 
והכנתם לימי מצוקה, כמו חציבת בורות מים, לולאות לקשירת חבלים, ארובות קישור בין מפלסים, כלי קיבול מחרס שלמים ושברי 

חרסים  של כלים מסוגים שונים. 

 מאחר שעד כה אין ממצאים ארכאולוגיים משמעותיים שעשויים להעיד על קיומה של אוכלוסייה יהודית בגליל המערבי, בתקופות 
הנדונות, נשאלת השאלה מי הייתה האוכלוסייה שנזקקה לאמצעי מקלט לצרכי הישרדות ובאילו נסיבות נאלצו לטפס או לגלוש, 

תוך סיכון חייהם למקלטי המצוקים.

בנחל כזיב ובנחל נמר התגלו מספר ממצאים ייחודיים כמו תבליט של דמות אדם גדולה  חקוקה בין מכלולים של מקלטי מצוקים 
ובנחל נמר התגלו לאחרונה בחפירה ארכאולוגית מספר אמפורות וכלי חרס טמונים בתוך מקלט מצוקים במערה תלולה באופן 

מיוחד ובעלת מימדים קטנים. 

בהרצאה אדון במכלולי מקלטי המצוקים, בחפירה הארכאולוגית הייחודית שבתוך מערה תלויה בגובה ובפרשנויות האפשריות 
לגבי הממצאים. 

מכתובת פגאנית לגבולות הישוב היהודי בגליל המערבי:

הקשר בין כתובת הקדשה למקדש פגאני וכתבי חז"ל בענין הישוב היהודי בגליל המערבי 
ראובן פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן

הכל החל מכתובת פיניקית המוצגת במוזיאון הלובר ומתארת הקדשת אכסדרה במקדש לעשתורת בשנת  221--222 לפנה"ס. 
המוזיאון מציין את מקום הממצא בצור. על פי הארכיון הלאומי של צרפת הכתובת נמצאה בפי-מצובה שבגליל המערבי. אותה 

פי-מצובה מופיעה בברייתא דתחומין ובכתובת רחוב כאחת מהעיירות בתחום צור אשר יושבו על ידי יהודים.   

לפני כ-90 שנה, התגלו שרידי ישוב ענק מהתקופה הרומית-ביזנטית בקרבת פי-מצובה. בשנות השמונים של המאה הקודמת 
זוהה האתר כעיירה היהודית "שצת", אשר אף היא נמנית בברייתא ובכתובת רחוב בין העיירות היהודיות בתחום צור. לאחרונה, 

שתי בריכות מדורגות ענקיות במקום זוהו כמקוואות טהרה והצטרפו למספר ממצאים המצביעים על ישוב יהודי באזור. 

באזור  היישובים  תפרוסת  חניתה.  במעבר  עתיק  שימוש  על  מצביעה  חניתה'  'מעבר  באזור  יהודיות  עיירות  מספר  של  צפיפות 
מהתקופה הפרסית ועד התקופה הביזנטית מעלה כי בכל התקופות היו יישובים לאורך קו פנימי המקביל לקו החוף ואשר משקף 
כיום את התוואי של כביש 70 המודרני. תפרוסת היישובים גם מצביעה כי עד לסלילת כביש החוף על ידי הרומאים באמצע המאה 
הראשונה לסה"נ, הדרך העיקרית בין עכו לצור עברה בדרך הפנימית, עלתה להר בחניתה והמשיכה בדרך הררית קשה ומסוכנת 

עד לאום אל-עמד על החוף מדרום לצור. 

כנראה מציינים  ויחד עם המקדש ההלניסטי בפי-מצובה  גם באום אל-עמד,  מקדשים פגאנים מהתקופה ההלניסטית התגלו 
העיירות  כן,   כמו  לצור העולה מהדרך הפנימית.  עכו  אך המסוכנת שבין  קצוות הדרך ההררית הקצרה  בשני  מקומות תפילה 
הדרך  תוואי  אותו  על  הן  אף  התקיימו  רחוב  ובכתובת  דתחומין  בברייתא  המפורטות  המערבי  בגליל  יותר  המאוחרות  היהודיות 

הפנימית העתיקה ולא על כביש החוף הרומי.

בכתבי חז"ל המתארים את גבולות הארץ לענין ההלכה קיימת סתירה לכאורה בין ברייתא המתארת את האזור הנכרי בעמק עכו 
ממזרח לכביש עכו-צור ובין ברייתא מקבילה המתארת את האזור הנכרי בעמק עכו ממערב לכביש עכו-צור. מציאות של שתי 

דרכים מקבילות מיישבת סתירה זו ומשלימה את גבולות היישוב היהודי המפורטות בברייתא דתחומין ובכתובת רחוב.

בהרצאה אציג את )א( האסמכתאות מהארכיון הלאומי של צרפת לגבי מקום הממצא של הכתובת ההלניסטית, )ב( הסימוכין 
לזיהוי הבריכות המדורגות בשצת העתיקה כמקוואות טהרה ואת שאר הממצאים המעידים על נוכחות יהודית בגליל המערבי ו-)ג( 

את ההוכחות הארכיאולוגיות לקיומה של הדרך העתיקה בין עכו לצור אשר קדמה לסלילת כביש החוף הרומי. 

שצת, בצת, פי מצובה וחברותיהן – מי היו תושבי "העיירות האסורות שבתחום צור"?
מיכאל ארליך, המחלקה ללימודי המזרח התיכון אוניברסיטת בר-אילן

במצוות  חויבו  כלומר  'נאסרו',  כזיב  ונחל  צור  סולמה של  רכס  בין  מזוהות  ואחרות שרובן  עיירות אלה  מקובל במחקר שתושבי 
התלויות בארץ למרות שהיו מחוץ לתחומי ארץ ישראל שבהם חלים חיובים אלה כי הן היו מאוכלסות ביהודים בעיקר.

בדברים להלן אבקש לדון בנקודות הבאות:

אם אכן תושבי יישובים אלה היו יהודים ברובם, מדוע לא נמצא ולו כל ממצא שמאשר זהות זו מעבר לכתוב בברייתא, ולמה איש 
מהם לא הוזכר באף מקור ספרותי בן הזמן?

מדוע עיירות אלה ולא אחרות? למשל, ידוע שהיו יהודים באכזיב. למה אכזיב לא מוזכרת בברייתא?

האם קיימת תופעה דומה בקהילות נוצריות באזור?
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מכון  במיגל,  הצמח  למדעי  המחלקה  מושב  הצמח:  במדעי  חידושים    ה'.2.  מושב 
למחקר מדעי בגליל

גם לטפיל יש אג'נדה
ד"ר יעל חכם, נועם נתיב, אוהד חנן ופרופ' רחל אמיר

מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל והמכללה האקדמית תל-חי

מיני עלקתOrobanche and Phelipanche( ( הם צמחים טפילים אובליגטורים חסרי כלורופיל,

הנטפלים לשורשי צמחים רחבי עלים ולוקחים מצמח הפונדקאי מים וחומרי מזון ובכך מזיקים לצמח הפונדקאי. הנזק בא לידי 
ביטוי בירידת יבול משמעותית ובפגיעה באיכות התוצרת. בישראל מצויים חמישה מיני עלקת התוקפים גידולים חקלאיים, הנפוצה 
מבינם היא עלקת מצרית התוקפת טווח רחב של צמחי יבול ממשפחות שונות. היכולת של צמחי העלקת לייצר מספר גדול של 
זרעים, השומרים על חיוניותם בקרקע למשך עשרות שנים, גורמת לכך שגם אם הופסק בשדה הגידול של צמח היבול למשך 

מספר שנים, עם החזרת הגידול העלקת מתעוררת וגדלה מחדש.

הפרופיל המטבולי שבוצע לעלקת המצרית ולשורשי צמח הפונדקאי )עגבנייה( הראה שהעלקת

מכילה רמות גבוהות של חומצות אמינו וסוכרים כמו מלטוז, קסילוז, רמנוז, מניטול וסורביטול יחסית לרמות המצויות בשורשים. 
בדיקה של חלקי העלקת השונים )שורש אדוונטיבי, גבעול תת אדמתי, גבעול על אדמתי, ניצני פריחה ופרחים( הראתה שבאיברים 
הרפרודוקטיביים, פרחים וניצני הפריחה, יש רמות גבוהות של חומצות אמינו, חומצות שומן וסוגים מסוימים של סוכרים וחומצות 

אורגניות יחסית לאיברים הווגטטיביים. בניצנים היו רמות גבוהות של חומצות אמינו וסה&quot;כ חנקן בהשוואה לשאר חלקי 
הצמח. כדי לבדוק האם הרמות הגבוהות של חומצות אמינו מקורן גם ביכולת של העלקת לסנתז אותם, קלוסים של עלקת גודלו 
במצע שהכיל מקור חנקן אי-אורגני. התפתחות הקלוסים על מצע זה העידה שהעלקת יכולה לקלוט חנקן אי-אורגני ולהטמיעו 
בתרכובות אורגניות. הכנסה של ניטרט ואמוניה מסומנים בחנקן N 15 למצע הגידול, הביאה לכך שהחנקן N 15 הופיע במרבית 
חומצות האמינו החופשיות. תוצאות אלו מעידות שלעלקת יש יכולת לקבע חנקן ולסנתז חומצות אמינו. בהתאם לכך נמצא שגנים 
ממסלול יצירת החומצות אמינו הארומתיות מצויים ומתבטאים בעלקת. מבחן פעילות לאחד האנזימים במסלול הראה שרמת 

הפעילות בעלקת גבוהה מרמת הפעילות של האנזים המקביל בצמח העגבנייה.

חקר יחסי הגומלין בין Macrophomina phaseoilina ו-  Magnaporthiopsis maydis , כגורמי מחלה 
בכותנה ובתירס

אופיר דגני 1, 2, שלומית דור 1, 2, ורוני כהן 3 

1 מיגל - מכון למחקר מדעי בגליל, קריית שמונה

2 המכללה האקדמית תל-חי, תל-חי

3 מנהל המחקר החקלאי, נווה יער, מרכז וולקני, משרד החקלאות

פתוגנים  מכמה  כתוצאה  להיגרם  ועשויות  העולם  ברחבי  חקלאיים  לגידולים  חמור  איום  מהוות  בקרקע  המועברות  מחלות 
Magnaporthiopsis maydis גורמת למחלת הנבילה המאוחרת בזני  המשפעים זה על זה ועל הצמח המאכסן. הפטרייה 
תירס רגישים המאופיינת בהתייבשות חמורה של הצמח הבוגר כתוצאה מחסימת רקמות ההובלה על ידי הפתוגן. פטריית הקרקע 
Macrophomina phaseolina, הגורם למחלת הריקבון השחור, מפתחת תפטיר וגופי ריבוי בגופם של מגוון צמחים פונדקאים, 
ואלו מביאים להתייבשות הצמח ונבילתו. צמחי כותנה מהזן פימה רגישים במיוחד למחלה זו. המצאות שני הפתוגנים יחד בצמחי 
 Real-Time כותנה חולים, באזור יבנה ב- 2017, העלתה את האפשרות לקשר ביניהם. בסדרת ניסויים המלווה באיתור מבוסס
PCR, בתירס וכותנה, בעציצים, לאורך שתי עונות גידול מלאות, נבחן טיבם של יחסי הגומלין בין שני הפתוגנים. התוצאות מוכיחות 
)דיכוי הדדי( ביניהם.  יחסי אנטגוניסטיות  וכותנה חולים ואת קיומם של  את הנוכחות ההדדית של שני הפתוגנים בצמחי תירס 
נוכחות הפטריות יחד בכותנה ובתירס גורמת, בשלבים המאוחרים של עונת הגידול, לירידה משמעותית של כל פתוגן בפונדקאי 
העיקרי שלו: של M. maydis בתירס ושל M. phaseolina בכותנה. השפעה זו ניכרת גם במדדי הגידול והיבולים שהשתפרו 
באופן משמעותי באילוח המשולב בשני הפתוגנים, בהשוואה לאילוח בכל פתוגן לבד. יחד עם זאת התוצאות מלמדות על אורח 
M. maydis בכותנה ועל כך שבפונדקאים משניים האילוח המשולב דווקא גורם לשגשוג  חיים סמוי, כאנדופיט, של הפטרייה 
M. phaseolina בתירס(. בנוסף מראות תוצאות עבודה זו כי השקיה על סף יובש  M. maydis בכותנה ושל  הפטריות )של 
M. maydis בצמחי תירס ואת חומרת תסמיני המחלות בתירס ובכותנה. התוצאות מעודדות את  מגבירה את נוכחות הפתוגן 

הרחבת המחקר לבחינת יחסי הגומלין בין הפתוגנים בפונדקאים נוספים ובחינת המעורבות של פטריות נוספות.

חקלאות מדויקת – מגמות העבר ושאיפות העתיד
ד"ר עודד לירן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

חקלאות מדוייקת מבצעת אינטגרציה בין מספר טכנולוגיות חדשניות הכוללות מערכות מיקום חובקות עולם )GPS( ומערכות 
מידע גיאוגרפיות )GIS(. גישה זו מאפשרת למגדלים וחקלאים להגדיל את הרווח הכלכלי על חשבון התשומות שהם משקיעים 
בשדותיהם. בכך הגישה מאפשרת ניהול דיפרנציאלי של שטח חקלאי בניגוד לגישה המסורתית המתייחסת לשטח הגידול כאחיד. 
הצלע השלישית בגישת החקלאות המדוייקת הינה תחום הידע חישה מרחוק. כתת תחום במדע הספקטרוסקופיה, החוקר את 
האינטראקציה בין אור לחומר, חישה מרחוק עוסקת בשאלה האם אנו יכולים להגדיר תכונות של חומר רק על פי החזר האור 
ממנו. בכך, תחום החישה מרחוק מהווה יתרון משמעותי ומשלים לגישת החקלאות המדוייקת הדורשת סריקת שטחים נרחבים 
במהירות ברזולוציה מרחבית גבוהה יחסית על פני כדור הארץ. לאורך שנות חייו של פרוייקט תצפית-ארץ הכולל הפעלתם של 
כ-600 לוויינים, מחקר החישה מרחוק תופס מקום מרכזי שכן הוא מאפשר לחוקרים לעקוב אחר תכונות הצומח ולהשוות בין בתי 
גידול, תנאים גיאוגרפיים ואקלימיים רחבים ושונים. האתגר הגדול בתחום הוא לדעת לגזור רק את המידע שהחוקר מעוניין בו מתוך 
מאגרי מידע עצומים של תמונות ואמצעי חישה נוספים. על כן החוקרים העוסקים בתחום מפתחים אינדקסים לכל תכונת צמחית 
הדרושה למחקרם. בעוד שתחום החישה מרחוק עוסק בעיקר בפיתוח אינדקסים המודדים כמויות של חומרים בצמח דוגמת 
מים, כלורופיל, חנקן וכיוצא בזאת, ניתן גם לפתח אינדקסים המודדים פעילות פיזיולוגית, כלומר שינוי כמויות כימיות בזמן. פיתוח 
ויצרנות  אינדקסים פיזיולוגיים פותח צוהר לפיתרון בעיות שאין להן פיתרון חד משמעי דוגמת סירוגיות בתנובת מטעי עצי פרי 
ראשונית בצמחים באופן כללי. תקוותו של התחום הוא שאינדקסים פיזיולוגיים יוכלו בעתיד הלא רחוק לפתור בעיות בהטרוגניות 

הרחבה בשדה החקלאי ובכך לשפר את יחס רווחתו הכלכלית של החקלאי לעומת התשומות אותן הוא משקיע בשדותיו.

מה זו 'עריכה גנומית' וכיצד ניתן ליישמה לשם השבחת פירות
גב' עמית אסייג, ד"ר דני גמרסני, אמיר רז, פרופ' מרטין גולדווי

מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל  והמכללה האקדמית תל-חי

עריכה גנומית )מכונה CRISPR/CAS9(  הינה שיטה חדישה להחדרת מוטציות ולתיקון מוטציות בגן מטרה. השיטה מבוססת 
על מערכת חיסון של חיידקים, המגנה על חיידקים מפני וירוסים. שיטת  CRISPR/CAS9 מיושמת כיום במחקרים גנטיים בכל 
CRISPR/CAS9 במסגרת מחקר  יבול. אנו משתמשים ב  האורגניזמים ופותחת אפשרויות חדשות בין השאר בהשבחת צמחי 
העוסק בתהליכי ההבשלה של פירות. ישנם פירות כמו בננות, אבוקדו, תפוחי, אגסי ועגבניה שבהם, לאחר הקטיף, נשימת הפרי 
גז,  )לכן בכדי לזרז הבשלת פירות אבוקדו אורזים אותם בשקית אטומה והאתילן שנוצר, שהינו  וייצור האתילן מתגברים מאוד 
מזרז את הבשלת הפירות(. סוג הבשלה זה מכונה הבשלה קלימקטרית. העגבניה משמשת כצמח  מודל לפירות עם הבשלה 
יוצג מחקר שבו  CRISPR/CAS9 שמקדמת מאוד את המחקר הגנטי וגם  קלימקטרית. במסגרת ההרצאה תתואר מערכת ה 
השתמשנו ב CRISPR/CAS9 לשם עריכה גנטית שהביאה להארכה משמעותית בחיי המדף של העגבניה. ממצא זה עשוי לסייע 

בשימור פירות לזמנים ממושכים מבלי לפגוע בטעם או במרקם. 
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רשימת המשתתפים בכנס

מושב א.1  ארכיאולוגיה בתל-חי

tzionagr@gmail.comפרופ' ציונה גרוסמרק

mickeyosband@gmail.comד"ר מיכאל אזבנד

zingboym@israntique.org.ilד"ר אורן זיגנבוים

gonen@telhai.ac.ilפרופ' גונן שרון

Urib@israntique.org.ilמר אורי ברגר

מושב ג. מליאת הכנס ואירוע לציון 70 שנה למועצה אזורית הגליל העליון

ymekori@telhai.ac.ilפרופ' יוסי מקורי

GSalz@galil-elion.org.ilגיורא זלץ

oferba@telhai.ac.ilמר אופר בהרל

zisser@tauex.tau.ac.ilפרופ' אייל זיסר

מושב א.2  מחקרי מוקד המחקרים באגמון החולה

idanb@migal.org.ilד"ר עידן ברנע

reichman@migal.org.ilד"ר אורן רייכמן

roib@volcani.agri.gov.ilד"ר רואי בן דוד

ruthevolu@gmail.comגב' רותי פישמן

mcharter@geo.haifa.ac.ilד"ר מוטי צ'רטר

מושב ד.1  מחקרים חדשים של חוקרי המחלקה ללימודי א”י במכללה האקדמית כנרת

bendavidhm@gmail.comפרופ' חיים בן דוד

yaki@kinneret.ac.ilד"ר יעקב אשכנזי

Gafni.reuven@gmail.comד"ר ראובן גפני

Maviam53@gmail.comפרופ' מרדכי אביעם

מושב א.3.  הובלה ודינמיקה של שינויים במערכות חינוכיות בגולן ובגליל

Droryuvl@tauex.tau.ac.ilפרופ' יובל דרור

grinshtainya@telhai.ac.ilד"ר יעל גרינשטיין

marcelam@telhai.ac.ilד"ר מרסל עמאשה

hosensal@gmail.comמר חוסיין סלמאן

iritsa@telhai.ac.ilד"ר עירית ששון

מושב ד.2  חוסן בישראל וביישובי הגליל

aviezeror@telhai.ac.ilפרופ' אורה אביעזר

Hmarcia1@univ.haifa.ac.ilד"ר הדס מרציאנו

shaulkim@telhai.ac.ilפרופ' שאול קמחי

sivany@gmail.comגב' סיוון יעיש

מושב ב.1   אנשים ומקום: אנשי תל-חי והשפעתם המאוחרת על החברה הישראלית והגלילית

amirgold@telhai.ac.ilפרופ' אמיר גולדשטיין

gilat@tamuz.org.ilד"ר גילי גופר

Gwetasim42@gmail.comגב' שמחה גואטה

carmelhakim@gmail.comד"ר אסתר כרמל-חכים

yael@telhai.ac.ilגב' יעל מלצר

מושב ד.3   סיפור ראשית ההתיישבות דרך מפות

schaffergad@telhai.ac.ilד"ר גד שפר

biger@tauex.tau.ac.ilפרופ' גדעון ביגר

alonmarg@telhai.ac.ilד"ר אלון מרגלית

shalomt@telhai.ac.ilמר שלום טרמצ'י

gophen@migal.org.ilפרופ' משה גופן

מושב ב.2    מחקרי דגנים בגליל: חיטה, שעורה וֵטף

talig@migal.org.ilד"ר טלי גולדברג

adistel@tauex.tau.ac.ilפרופ' אסף דיסטלפלד

sarielh@migal.org.ilד"ר שריאל היבנר

shiranbz@gmail.comשירן  בן-זאב

מושב ה.1   מעולמם של יהודים ונוכרים בגליל המערבי - גבולות, זהות אתנית ומקלטי מצוקים

Yinon1950@gmail.comד"ר ינון שבטיאל

Zeev.safrai@gmail.comפרופ' זאב ספראי

mikbra@012.net.ilמיכאל ארליך

Reuven.friedman@gmail.comראובן פרידמן

מושב ה.2  חידושים במדעי הצמח

goldway@migal.org.ilפרופ' מרטין גולדווי

yael@migal.org.ilד"ר יעל חכם

ofird@telhai.ac.ilד"ר אופיר דגני

odedl@migal.org.ilד"ר עודד לירן

Assiag6@gmail.comגב' עמית אסייג
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תודה לעוזרים לנו בהפקת הכנס:

המכללה האקדמית תל-חי

מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

מכון שמיר למחקר

מועצה אזורית הגליל העליון

קרן דוד פרידמן בע״מ

ם יחד

ני
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