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2103 
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2105 
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2104 
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2103 
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2104 
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דילמות ואתגרים
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2104 
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- עיונים חדשים 
במקורות ההיסטוריים 
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הכנס ה-21: מחקרים חדשים של הגליל וסביבותיו 

המכללה האקדמית תל-חי, קמפוס לוואן )מזרח(

יום רביעי ה-3 באפריל

יום חמישי ה-4 באפריל

כ"ז-כ"ח באדר ב' תשע"ט 

ועדה מדעית: דר' זאב גרינברג, פרופ' ציונה גרוסמרק, דר' טלי גולדברג, 

דר' מיה דואני, דר' יצחק מרטינז

ועדת מארגנת: דיאנה רחמים, ספיר בכר
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התכנסות 

 מושב א' 

מושב א'. 1 הגולן כמודל לשותפות של אקדמיה וקהילה 
יו"ר: דר' אורלי גנני-דגן,  מכון שמיר למחקר

 כיתה 2103
 הגולן כמודל לשותפות אקדמיה-קהילה: תהליכי שינוי בית ספריים, 

עירית ששון, מכון שמיר למחקר, המכללה האקדמית תל-חי
 העמדות בתנועות הקיבוציות בנוגע להתיישבות בגולן בין השנים 1967-69, 

אורי הייטנר, מכון שמיר למחקר
 קשר למקום של דרוזים בגולן: בין ישראל לסוריה, 

רג'אח עמאשה, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה
 Transition to Retirement of 1990s Immigrants from the FSU in Israel: 

 ,Municipal Responsiveness in Northern and Southern Localities
דניס גרובטקין, מכון שמיר למחקר

מושב א'. 2 המרכז היהודי הנודד מיהודה לגליל ולגלות
יו"ר: נילי בן ארי, חוקרת עצמאית

 כיתה 2105
 מעבר המרכז היהודי מיהודה לגליל, מיבנה לאושא, 

אפרים יצחקי, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אורות ישראל
 רבי יהודה הנשיא והשלטון הרומי – לאור סיפורי הידידות בין רבי לאנטונינוס, 

נילי בן ארי, חוקרת עצמאית
 סופה של כורזים היהודית: מי? מתי? כמה ולמה?, 

אחיה כהן תבור, ׳דגש׳ ארכאולוגיה תיירותית

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

 כיתה 2104
 מברישים את האבק: עידן הארכיאו-גנומיקה מתחיל, 

שריאל היבנר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 סוד של תפוחים, 

מרטין גולדווי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 הגלוי והנסתר ביצירת החומרים הפעילים ברימון, 

רחל אמיר ורידא חבשי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 קצת על חיים, על מוות ועל הרבה מלח, 

יהורם לשם ווויווק אמבסטה, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

הפסקה

יום רביעי ה-3 באפריל

09:00 – 08:30

10:30 – 09:00

10:45 – 10:30
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12:30 – 12:15

12:15 – 10:45

14:00 – 12:30

 מושב ב' 

מליאת הכנס
 כיתה 2103

ברכות: פרופ' יוסי מקורי, נשיא המכללה האקדמית תל-חי
הענקת פרס הקרן הקיימת לישראל לעבודות סמינריון מצטיינות

הענקת פרס על שם יהבי שגיב ז"ל, למאמר ביכורים של תלמידי המסלול ללימודי 
גליל

 טבריה כמקרה מבחן ליחסי יהודים-ערבים בתקופת המנדט,

המכללה  עבאסי,  מוסטפא  ופרופ'  הפתוחה  האוניברסיטה  חלמיש,  אביבה  פרופ' 
האקדמית תל-חי

הפסקה

 מושב ג' 

מושב ג'. 1 נצרות בגליל
יו"ר: דר' סופיה כץ, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103
 הגליל הנוצרי-אירופי במאה ה-19: דתות, מיסיון, אינטרסים והתיישבות, 

חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי
 ישו היהודי מהגליל בזיכרון ובמחקר, ברברה מאייר, אוניברסיטת תל אביב

הכנסייה  של  בבנייתה  כנסייתית  ופנים  דתית  בין  דינמיקה   - סחנין"  של  "מריה 

האורתודוכסית החדשה של סחנין, יסכה הרני, חוקרת עצמאית
 יחסי יהודים-נוצרים בגליל, פיידרה שפירו, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ג'. 2 מחלות טפיליות וזואונוטיות וחשיבותן בצפון הארץ
יו"ר: פרופ' ערן דביר,  המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2104
 נגיעות במיני לישמניה בחיות בישראל – תמונה מסובכת עם השלכות לגבי המצב 

בגליל, גד בנעט, האוניברסיטה העברית בירושלים
בכלבים  הנגיעות  בין  ההבדל  הפארק:  בתולעת  כלביים  נגיעות  של  סקירה   

 ,)Spirocerca vulpis( לעומת שועלים )Spirocerca lupi(
אליסיה רוג'ס, בית הספר לווטרינריה ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית ירושלים 

 מעורבות הלב במחלת הבבזיוזיס בכלבים, ערן דביר, המכללה האקדמית תל-חי
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מושב ג'. 3 שימור המורשת הנעלמת בגרעינים העירוניים ההיסטוריים בגליל 
מושב המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מילות ברכה: עמרי שלמון, מנכ״ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
יו"ר: דר' שלי-אן פלג, אוניברסיטת חיפה

 כיתה 2105
 מצב השימור בערים ההיסטוריות בגליל, 

אורי בן ציוני, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
ותפקודן  בעבר  תפקידן   - בגליל  היסטורית  בסביבה  הבריטית  המשטרה  מצודות   

העכשוי, יאיר ורון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת אריאל ואיקומוס ישראל
 התכנון העירוני של טבריה בתקופת המנדט: בין תכנון לביצוע, 

אסתי ינקלביץ, אוניברסיטת חיפה
 הממשק בין התושבים לבין תהליכי השימור והפיתוח המתרחשים במרחב ההיסטורי 

העירוני בעכו, שלי-אן פלג, אוניברסיטת חיפה

הפסקת צהריים

  מושב ד' 

מושב ד'. 1 מחקרי חרקים בגליל
יו"ר: דר' עדי יונס-לוי, המכללה אקדמית תל-חי

 כיתה 2104
 גישה מתמטית חדשה לחזות תנאים סביבתיים אופטימליים בגידול רימות זבובים, 

תמר צמח, המכללה האקדמית תל-חי
 שימוש בקמח-חרקים עני בקוטיקולה כמקור חלבון והשפעתו על מדדי גידול של 

משקל גוף, בניית חלבון ויעילות המרת חלבון תואמים לשימוש בקזאין בדיאטה של 
 ,C57BL/6 עכברי

רואי גוטמן, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 זבוב 'החייל השחור' ותוצרי גידולו והשפעתם על עיכוב נביטת צמחים, 

רונה ביבר, המכללה האקדמית תל-חי
 ריפוי עצמי בחרקים: האם קיים ריפוי עצמי )self-medication( בחגבים 

)Acridoidea(?, חן בר-לי נהור, המכללה האקדמית תל-חי
 ,Schistocerca gregaria ,תמותה ורמות ביטוי של קוטלי חרקים בארבה המדבר 

מרטינז,  יצחק  ג'אן-ג'אק  בגליל,  מדעי  למחקר  מכון  מיגל,  גונזלס-קרלסון,  אדריאה 
המכללה האקדמית תל-חי

מושב ד'. 2 חינוך ותרבות בגליל ובגולן 
מושב תלמידי התואר השני בחינוך במכללה האקדמית תל-חי

יו"ר: פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי
 כיתה 2103

 14:45-14:00

 16:15-14:45
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 16:30-16:15

 18:00-16:30

 עבודה בארגון מרובה תרבויות )מרכז מעשה( ביישובים הערביים בגליל מנקודת 

מבטם של העובדים ושל ההנהלה, גלית בוקריס, המכללה האקדמית תל-חי
 הגולן והחרמון, הירדן והכנרת בזמר הישראלי לאורך השנים, 

תמר צואלה וסיגלית קטן, המכללה האקדמית תל-חי
 רפורמת הסייעת השנייה בגנים בצפת, 

עדי פרץ-שחרור, המכללה האקדמית תל-חי
עם  תלמידים  של  האישית  ולרווחתם  הרגשית  לאינטליגנציה  הספורט  תרומת   

הפרעת קשב וריכוז בבתי ספר בגליל העליון, 
ייטב שוורץ ויפעת בן-יצחק, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ד'. 3 מחקרי פטריות בגליל, תחום מחלות צמחים
יו"ר: דר' אופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2105
 תופעת האסקה בגפן, בחינת שימוש בחיידק אנדופיטי כאמצעי להדברה ביולוגית, 

ורד נאור, מכון שמיר למחקר
 Harpophora maydis ל-   Macrophomina phaseoilina בין  הגומלין  יחסי   

כגורמי מחלה בתירס ובכותנה, 
שלומית דור ואופיר דגני, המכללה האקדמית תל-חי, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 הפחתת נזקי מחלת העובש הלבן באגוזי אדמה ועגבניות על ידי שילוב של כנות 

או זנים עמידים למחלה ושימוש בתכשירי הדברה, 
מרי דפני ילין, מו"פ צפון, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 Allium( הגורמים למחלת ריקבון עוגת הבצל Fusarium spp בידוד ואפיון של מיני 

cepa( בצפון ישראל, בן קלמן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל ואוניברסיטת בר-אילן

הפסקה

  מושב ה' 

מושב ה'. 1  ממצאי מחקרים חדשים של מוקד המחקרים באגמון החולה
יו"ר: דר׳ און רבינוביץ׳, מו״פ צפון, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2103
 כיצד מוצא העטלף את העץ? דגמי תנועת שיחור מזון של עטלפי פירות בעמק 

החולה, דוד שהמי, האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון למדעי החיים ומרכז מינרווה
באמצעות  החולה  בעמק  אספסת  בשדות  מכרסמים  נזקי  ואומדן  מעקב  ניטור,   

רחפנים, דור קשת, אוניברסיטת חיפה
ביטוי  אופן  בין  )Halcyon smyrnensis(: הקשר  לבן-חזה  וצבע בשלדג  שירה   

סיגנלים להצלחת הרבייה, דנה קליין, המכללה האקדמית תל-חי 
 אגנים ירוקים בתעלות ניקוז חקלאיות לצמצום תנועת זרחן משדות חקלאיים אל 

דרכי המים, 

עידן ברנע, האוניברסיטה העברית בירושלים, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 בחינת גידול טף בעמק החולה: גרגר קטן עם פוטנציאל גדול, 

שירן בן זאב, האוניברסיטה העברית בירושלים
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מושב ה'. 2 הכללה ושייכות בהתיישבות השיתופית 
יו"ר: דר' ארנה שמר, האוניברסיטה העברית בירושלים ויד טבנקין

 כיתה 2104
 מודל לליווי משפחות לילדים עם מחלה ומוגבלות בשנה הראשונה וקישורו למודל 

הקהילתי הקיבוצי, אילנה שריג היוז, בוגרת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית

 השפעתה של יזמות מכילה על קהילת יעוד קיבוצית, 

אורלי גנני דגן, מכון שמיר למחקר 

 מהכללה לכאורה להכללה בפועל: מה זה להיות בית ספר מכליל? 

מיכל ראזר, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

מושב ה'. 3 מחקרי אקולוגיה וביוטכנולוגיה של פטריות
יו"ר: פרופ' סגולה מוצפי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2105

 Phanerochaete chrysosporium ייצור האנזים ליגנין פראוקסידאז ע"י הפטרייה 

ברמה תעשייתית ליישום קוסמטי, 

פאולה פיטשני, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 עיכוב התפתחות עובש בסביבת זבוב החייל השחור, 

עדי יונס-לוי, המכללה האקדמית תל-חי

 פטריות קדומות )כיטרידים( בכנרת תפוצתן ותפקידן האקולוגי, 

תמר לשם, המעבדה לחקר הכנרת ואוניברסיטת חיפה
 השפעת טיפולי דילול יער על הרכב אוכלוסיית הפטריות בקרקע היער, 

סגולה מוצפי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

ערב חגיגי לכבוד השקת הספר השלישי בסדרת ׳מחקרים חדשים של  הגליל׳
 אודיטוריום זרנגין

התכנסות וכיבוד קל

 20:00-18:15
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יום חמישי ה-4 באפריל

התכנסות

 מושב ו' 

ישראל  ארץ  ללימודי  המחלקה  חוקרי  של  חדשים  מחקרים    ו'.1  מושב 
במכללה האקדמית כנרת

יו"ר: פרופ' מרדכי אביעם, המכללה האקדמית כנרת 
 כיתה 2103

 חפירות חדשות בחמש כנסיות בגליל המערבי, 

מרדכי אביעם, המכללה האקדמית כנרת
ממצא  לאור  העתיקה  העת  בשלהי  הגלילי  הכפרי  במרחב  וכלכלה  חברה  דת,   

הכתובות מהכנסיות, יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת
 ניסיון שלא צלח: הנוכחות היהודית בנצרת בתקופת המנדט, 

ראובן גפני, המכללה האקדמית כנרת
 אדמות ה'מושע' בכפרים הערביים: נחלת כלל כהשראה לקיימות מודרנית, 

ראמז עיד, המכללה האקדמית כנרת 

מושב ו'. 2 מערכת אגן-אגם הכנרת: הצורך בראיה אינטגרטיבית 
יו"ר: דר' גדעון גל,  המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל 

 כיתה 2104
 סלניום בכנרת - שונות רב שנתית ומקורות פוטנציאליים באגן ההיקוות, 

ירון בארי-שלוין, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל
 השפעות אפשריות של עמק החולה על האקולוגיה של הכינרת, 

עמי נשרי, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל
 השפעת אגן ההיקוות על אוכלוסיות החיידקים בכינרת, 

שירה ניניו, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל
 גשם בצפון, דגים בכנרת והקשר ביניהם, 

איל אופיר, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל

מושב ו'. 3 סטטוסים שונים ביישובים כפריים, דילמות ואתגרים
יו"ר: שלמה גץ, המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי באוניברסיטת חיפה

 כיתה 2105
 של מי הישוב הזה? המאבק על שליטה בישוב הקיבוצי, 

שלמה גץ ומיכל פלגי, המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת חיפה
 סטטוסים, מעמדות וריבוד בקיבוץ: מפיזור להתכנסות, מירב ניר

)דיון(

הפסקה

 10:30-09:00

 09:00-08:30

 10:45-10:30
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 מושב ז' 

מושב ז'. 1 ביכורי מחקר מעבודות תלמידי התוכנית לתואר שני בלימודי גליל
יו"ר: פרופ' ציונה גרוסמרק, המכללה האקדמית תל-חי 

 כיתה 2103
 על חורבות אל-באסה ألبصة – כפר ערבי שהיה, 

עידית ארז, המכללה האקדמית תל-חי
 תושבי הכפר ברעם משרטטים את מפת הכפר מחדש, 

סנאא חדאד ואמל דאהר, המכללה האקדמית תל-חי
 Jordan( דייג מהאתר האפי-פליאוליתי מדרגות הירדן  ושחזור של קרסי  מחקר   

River Durijat-JRD(, כריס טלסמית, המכללה האקדמית תל-חי

מושב ז'. 2 השפעת הבצורת על צפון הארץ
יו"ר: דר' טלי גולדברג, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 כיתה 2104
 כנרת אחרת, משה גופן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

 ההשפעה ההידרו-אקולוגית של ירידת מפלס המים במקורות הירדן, 

עדי וייס, אוניברסיטת תל אביב
חישה  באמצעות  יובש  מעקת  כתוצאה  הנגרמות  בשדה  שונויות  וניטור  זיהוי   

מרחוק, עודד לירן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

מושב ז'. 3 סטטוסים שונים ביישובים כפריים, דילמות ואתגרים 
)המשך דיון(

יו"ר:שלמה גץ 
 כיתה 2105

הפסקה 

 מושב ח' 

מושב ח'. 1 הקשר בין ישראל לנוצרים בלבנון
המושב בשיתוף הארגון הארצי של חברי ההגנה

יו"ר: דר' דורון גולדברג,  המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל
 כיתה 2104

 ישראל והמרונים בלבנון - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?, 
אייל זיסר, אוניברסיטת תל אביב

 הקמת הקשרים בין מדינת ישראל והנוצרים בדרום לבנון, 

יאיר רביד, לשעבר ראש השלוחה המבצעית של המוסד בביירות
 משפחות צד"ל בישראל לאחר הנסיגה מלבנון, 

פאדי נמור, נציג משפחות צד"ל בישראל

 12:30-12:15

 12:15-10:45

 14:00-12:15
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 14:30-14:00

 16:00-14:30

חדשים  עיונים   - לביזאנטיון  רומא  בין  ישראל  וארץ  הגליל    ח'.2  מושב 
במקורות ההיסטוריים והארכאולוגיים

מושב לזכרו של מייק לבנה ז"ל
יו"ר: דר' ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם

 כיתה 2103
 הגליל במרד בר כוכבא - עיון ביקורתי במקורות ובחינת העדויות החדשות במחקר 

מערכות המסתור ומערות המפלט, ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם 
 גגות רעפים בבתי כנסת מהגולן בתקופה הרומית והביזנטית, מיכאל אזבנד, המכון 

לארכאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה, המכללה האקדמית תל-חי ומכללת אוהלו
 כתובת קונסטנטינוס הגדול מהכפר מג'אר בגליל, יוסי סטפנסקי, רשות העתיקות

 קונסטנטינוס הגדול וניצורה של ארץ ישראל: היבטים חדשים, 

עודד עיר-שי, האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב ח'. 3 זכיון החולה. סיפור רכישת אזור הביצות דרך מפות
יו"ר: פרופ' סנאית תמיר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל 

 כיתה 2105
 התכנית העות'מאנית להבראת עמק החולה וגלגוליה עד לרכישת הזיכיון, 

אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל-חי
 ההתיישבות ממזרח לחולה, 'דרדרה אייל' לאורן של מפות תש"ח - 1948, 

שלום טרמצ'י, המכללה האקדמית תל-חי
 תולדות זכיון החולה: נסיונות התנחלות יהודית בעמק-החולה מאמצע המאה ה- 

19 ועד לרכישתו של "זכיון-החולה" בשנת 1934,
 יצחק ציטרין, המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

 הפער בין מחקר היסטורי וקרטוגרפי לבין עיצוב הזיכרון: האגדה על פקיד קק"ל 

ואדמת הכבול הציוני, מיה דואני, המכללה האקדמית תל-חי

הפסקת צהריים

  מושב ט' 

מושב ט'. 1 שלטון, קרקע וזהות בעיירות גליליות
יו"ר: פרופ' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

 כיתה 2103
 חצור - מישוב חסר מעמד מוניציפאלי למועצה מקומית נפרדת, 

שמחה גואטה בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב
 גרעינים תורניים, שלטון והבניה חברתית: תיאוריית הממשל העירוני בהדגמה על 

עכו, יצחק )איציק( דהן, אוניברסיטת חיפה
 צדק חלוקתי בין קריית-שמונה למועצה אזורית הגליל העליון – מבט היסטורי, 

אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי
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מושב א'. .1 הגולן כמודל לשותפות של אקדמיה וקהילה

הגולן כמודל לשותפות אקדמיה-קהילה: תהליכי שינוי בית ספריים 
דר' עירית ששון,2,1

דר' איתמר יהודה, 2,1
דר' שירלי מדז'ינסקי, 2,3

גב' ורד לנס, 2
גב' נטע גביש, 2

1 המכללה האקדמית תל-חי, 2 מכון שמיר למחקר, 3מכללת אורנים

רקע למחקר: שותפות אקדמיה-קהילה כוללת פיתוח מערכת קשרים בין המוסד האקדמי/מחקרי והקהילה הסמוכה אליו באופן 
ושיטתי  מכוון, מקיף  על מאמץ  טווח המבוססים  ארוכי  לשיתופי פעולה ממוסדים  הכוונה  חינוכיות-חברתיות.  המקדם פעולות 
להשגת מטרות משותפות. לפני מספר שנים החל תהליך אזורי חדשני בגולן, בהובלת המועצה האזורית גולן והמועצה המקומית 
קצרין, שמטרתו הטמעת שינויים פדגוגיים על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית בלמידה. כחלק מהתהליך נבנתה לאורך השנים 
שותפות ייחודית עם צוות מו"פ החינוך במכון שמיר למחקר המלווה במחקרי הערכה מעצבים את השינויים המתרחשים בבתי 

הספר.

בניית השותפות אקדמיה-קהילה. שאלות  ולאפיין את תהליך  ושאלות המחקר: לבחון את תהליכי השינוי בבתי הספר  מטרות 
המחקר: )1( מהם המאפיינים המרכזיים של תהליכי ההוראה והלמידה הבאים לידי ביטוי בבתי הספר? באיזה אופן הם משקפים 
חדשנות וייחודיות פדגוגית? )2( מהם הגורמים/מנגנונים/מבנים התומכים בהטמעת השינוי הפדגוגי בבתי הספר? מהם הגורמים 
המעכבים הטמעה? )3( מהן האינטראקציות הקיימות בין נציגי האקדמיה/מחקר והצוותים החינוכיים בבתי הספר ומה תפקידן 

בתהליך ההטמעה?  

שיטת וכלי המחקר: המחקר התקיים על פי גישת החקר של מקרים מרובים בשבעה בתי ספר. אומצה גישת המחקר המשולבת 
ונעשה שימוש בתצפיות בשיעורים, ראיונות ושאלונים למורים ולתלמידים וניתוח משימות לימודיות. 

ממצאים מרכזיים: ממצאי המחקר מצביעים על יישום פרקטיקות מגוונות במרחבי הלמידה החדשניים בכל בתי הספר. ארבע 
פרקטיקות המעודדות למידה פעילה נמצאו שכיחות ביותר במרחבי הלמידה החדשניים בכל בתי הספר: למידה שיתופית, שילוב 
אמצעים חזותיים בתהליכי הוראה ולמידה )סרטונים, מודלים וכו'(, התאמת משימות הלימוד לשונות בין לומדים ושילוב משימות 
מידת  גבוה.  מסדר  חשיבה  מיומנויות  בפיתוח  קושי  עולה  הספר  בתי  בכל  זאת,  עם  יחד  הלומדים.  עבור  בחירה  המאפשרות 
המפורשות של המורים בפיתוח המיומנויות בזמן השיעורים נמוכה ומשימות הלימוד מדגישות לרוב רמות קוגניטיביות נמוכות של 
ידע והבנה. האינטראקציות עם צוות המחקר נתפשות כתורמות לתהליכי פיתוח מקצועי של מורים ומנהלים ולעיצוב מנגנונים 

התומכים בתהליכי ההטמעה בבית הספר.  

מסקנות: הבנת המרכיבים השונים בתהליכי השינוי בבתי הספר ולמידת ההצלחות והאתגרים מאפשרות עיצוב תכניות חינוכיות 
אזוריות שבבסיסן תהליכי בניית שותפות אקדמיה-קהילה.   

העמדות בתנועות הקיבוציות בנוגע להתיישבות בגולן בין השנים 1967-69
מר אורי הייטנר, מכון שמיר למחקר

ועוררה התלהבות להתיישבות  רקע: מלחמת ששת הימים פתחה בפני ישראל אופציות התיישבות חדשות, מעבר לקו הירוק, 
כזאת. המציאות החדשה פגשה את התנועה הקיבוצית, שכבר יותר מעשור וחצי אינה מצליחה להקים יישובים. איך הגיבו התנועות 

לאתגר ההתיישבותי בכלל, ולהתיישבות בגולן בפרט? 

אציג את העמדות השונות בכל אחת משלוש התנועות הקיבוציות החילוניות: הקיבוץ המאוחד, איחוד הקבוצות והקיבוצים והקיבוץ 
הארצי, ואנתח את הבדלי הגישות. כן, אציג את ניסיונם של המתיישבים הראשונים בגולן, להקים קיבוצים על-תנועתיים, כזרז 

לאיחוד התנועה הקיבוצית.

ייחודית באופן הקמתה – שילוב  מטרת המחקר: ההרצאה היא חלק ממחקר על ראשית ההתיישבות בגולן. ההתיישבות בגולן 
של דחיפה ויוזמה מלמטה של חברים בקיבוצי העמק והגליל שחששו מנסיגה מהגולן עם היענות ויוזמה מלמעלה – הממשלה, 
והביטחון,  החוץ  מדיניות  על  המדינה,  גבולות  על  בהשפעתה  משמעותית  בגולן  ההתיישבות  המיישבות.  והתנועות  הסוכנות 

ובהרכבה ומערכת היחסים המיוחדת בין מגזרים בתוכה.

התנועה  של  ההיסטוריה  ולהבנת  בגולן  ההתיישבות  סיפור  להבנת  מרכזי  בגולן  בהתיישבות  הקיבוציות  התנועות  של  מקומן 
הקיבוצית במדינת ישראל. זאת, כיוון שההתיישבות בגולן, הייתה ניסיון לחדש את ימי התנועה הקיבוצית כקדם, כתנועה המעצבת 

את החברה ומשפיעה עליה, בהיותה אוונגרד וסיפור הצלחה. 

ההבדלים הפוליטיים והאידיאולוגיים בין התנועות, באים לידי ביטוי בולט בתגובות שונות לתוצאות המלחמה ולאתגר ההתיישבותי. 

מטרת המחקר, היא לבחון את השפעת התנועות על מפעל ההתיישבות בגולן, והשפעת המפעל על התנועות ומעמדן הציבורי.

שאלת המחקר: כיצד הגיבו התנועות הקיבוציות על אתגר ההתיישבות בגולן וכיצד הדבר השפיע על דרכן ועתידן. 
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קשר למקום של דרוזים בגולן : בין ישראל לסוריה
מר רג'אח עמאשה 1,2, פרופ' שמואל שמאי 1,2,3, דר' זינאידה אילטוב 1

1מכון שמיר למחקר, 2אוניברסיטת חיפה, 3המכללה האקדמית תל-חי

כתוצאה ממלחמת ששת הימים בשנת 1967 ארבעת הכפרים הדרוזים בצפון הגולן  עברו משלטון סורי לשלטון ישראלי.  מאז הם 
נמצאים במצב גיאופוליטי בעייתי - למרות שכולם תושבי המדינה, מיעוטם הם אזרחי  המדינה. 

מטרת המחקר: לבדוק את השילוב  של הדרוזים בגולן בחברה הישראלית  ויחסם  לסוריה, לישראל ולכפר מגוריהם.

שאלות המחקר: 

מהו היחס של הדרוזים בגולן להיבט  האזרחי של מדינת ישראל )אזרחות, חובות וזכויות(?  •

מהי מידת ההשתלבות של דרוזים בגולן בחברה ישראלית?  •

מהי עצמת הקשר למקום  של דרוזים בגולן לכפריהם, לישראל ולסוריה?  •

מהלך המחקר: 

100 נשאלים,  2018 בארבעת הכפרים הדרוזים בגולן )בוקעאתא, מסעדה, מג'דל שמס ועין קינייה(. בקרב  המחקר נערך ב - 
שנדגמו באופן  אקראי.  

ממצאים: נמצא יחס חיובי למדינת ישראל הן בהיבט האזרחי הן בהיבט החברתי. רוב הנשאלים  מכבדים  את חוקי מדינת ישראל; 
יהודים; סבורים  להם חברים   יש   ; ישראלית  נוח בסביבה  מגוריהם; מרגישים  בטוח במקום  בישראל; מרגישים  טוב  מסתדרים 
ולהתפתחות  וסבורים שישראל העניקה להם משאבים אישיים למימוש עצמי  יש שוויון חברתי לכל תושביה  ישראל  שבמדינת 

מקצועית.

הנשאלים הביעו עוצמות קשר גבוהות ביותר כלפי כפריהם  )בהתאם לאמונתם של דבקות בקרקע(, וחיוביות  כלפי ישראל וסוריה. 

נמצאו הבדלים מובהקים בין בעלי השכלה אקדמית לעומת לא אקדמאים: אקדמאים הביעו מידת השתלבות גבוהה יותר בחברה 
הישראלית מאשר הלא אקדמאים. בנוגע להיבט האזרחי, יחס האקדמאים למדינת ישראל היה פחות חיובי מאשר בקרב הלא 

אקדמאיים. נמצאו הבדלים מובהקים בין הכפרים ביחסם הנשאלים למדינת ישראל ולסוריה. 

לסיכום, הזהות הדרוזית רואה  בחיוב את החיים בישראל, תוך כדי  שמירה על השיוך  לסוריה. 

כתוצאה ממלחמת ששת הימים בשנת 1967 ארבעת הכפרים הדרוזים בצפון הגולן  עברו משלטון סורי לשלטון ישראלי.  מאז הם 
נמצאים במצב גיאופוליטי בעייתי - למרות שכולם הם תושבי המדינה, מיעוט תושבים  בלבד הם אזרחי ישראל. 

מתודולוגיה: המחקר מבוסס בעיקר על חומר ארכיוני: הפרוטוקולים של המזכירות, המרכז, המועצה והוועידה של התנועות ועל 
העיתונות התנועתית בשנים 1967-1969(. כן, קיימתי מעט ראיונות אישיים. יש לציין שמי שהיו בהנהגות התנועות כבר אינם בין 

החיים, והראיונות הם עם המתיישבים הצעירים בשטח. 

ובעל  תרומת המחקר: ממצאי המחקר עשויים לתרום רבות להבנת סיפור ההתיישבות הישראלית בגולן, שהינה מפעל חשוב 
השפעה רבה על ההיסטוריה של מדינת ישראל, ולהבנת התהליכים בתנועה הקיבוצית בחמישים השנים האחרונות.   
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Transition to Retirement of 1990s Immigrants from the FSU in Israel: Municipal Responsiveness 
in Northern and Southern Localities

דר' דניס גרובטקין, מכון שמיר למחקר

During the 1990s, a mass immigration brought more than 850,000 new citizens into Israel. More than half of them 
were in the active working-age category (20-59 years old); the largest age group was 35-44 years. This group of 
immigrants is currently approaching or has recently reached full retirement age.

The main objectives: The aims were (a) to investigate the social and economic needs of 1990s post-Soviet immigrants 
at retirement age; and (b) to compare the municipal governments in northern and southern Israel in terms of their 
comprehension of policies and measures and their municipal responsiveness to the needs of this specific population 
group in the transition to retirement.

The sample and research tools: The sample consisted of (a) 20 municipal representatives from the four selected 
municipal authorities (who participated in semi-structured interviews); (b) 40 participants (in four focus groups); and 
(c) 215 people from four locations (who answered a questionnaire).

Findings: According to the assessment of community readiness, the highest levels in the Upper Galilee and the Golan 
Heights were represented by the public library, cultural events management, and printed informational materials. In 
the southern municipalities, the highest levels were found in public utilities, medical assistance, and legal/financial 
advice. The comparison of municipal readiness between the northern and southern localities based on the importance/
satisfaction ratios of municipal services indicated a significantly higher level of readiness in the northern localities, 
compared with the southern ones, in volunteering, electronic services, community life support, cultural event 
management, and charity. 
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מושב א'. .2 המרכז היהודי הנודד מיהודה לגליל ולגלות

מעבר המרכז היהודי מיהודה לגליל, מיבנה לאושא
דר' אפרים יצחקי, אוניברסיטת בר-אילן ומכללת אורות ישראל

מעבר המרכז היהודי מיהודה לגליל קרה עקב כישלון מרד בר כוכבא וחורבן יהודה כולה:

וכך כותב דיו קאסיוס: 

דיו קאסיוס, תולדות הרומאים )ספר ס"ט 11 – 15 בתרגומו של ב' איזק(: חמישים ממצודותיהם העיקריות ותשע מאות ושמונים 
וחמישה מכפריהם החשובים ביותר נחרבו. חמש מאות ושמונים אלף איש נהרגו בהתקפות ובקרבות, ואילו את מספר המתים 

מרעב, ממגפה ומאש – לא ניתן היה לברר. כתוצאה מכך התרוקנה  מתושביה כמעט יהודה כולה. 

האסון האדיר מתועד גם בתלמוד הירושלמי בצורה מוגזמת.

יחד עם ההרס הפיזי וההרג של מאות אלפי יהודים נהרגו גם חכמי התורה:

יבמות סב ע"ב: אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לר"ע מגבת עד אנטיפטרוס וכולן מתו בפרק אחד בפני שלא נהגו 
כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם: ר' מאיר ור' יהודה, ור' יוסי, ור' שמעון ור' אלעזר 

בן שמוע, והם הם העמידו תורה באותה שעה. 

גם גדול החכמים של אותה תקופה – ר' עקיבא הוצא להורג.

הנדידה של המרכז צפונה, הייתה בגלל ההרס הפיזי. אך הבעיה העיקרית הייתה, שלא נשארו חכמים מוסמכים היכולים להמשיך 
את מסורת היהדות וההלכה. 

לכן תוך סיכון גדול הוסמכו באושא חמישה יש אומרים שישה תלמידי ר' עקיבא 'שהעמידו תורה באותה שעה'.

כמובן שזה לא הספיק, לכן בגלל חוסר חכמים בישראל, ביקשו מחכמים בבליים שיבואו ללמד בישראל, לא רבים הגיעו.

המרכז באושא היה דל בחכמים, אפילו הנשיא רבן שמעון בן גמליאל, לא ידע את כל המשנה ולכן רצו לפטרו ממשרתו.

והרומאים, המרכז מתבסס  היהודים  על  וגם מכובד  גדול בתורה  גם  לכס הנשיאות, שהיה  יהודה הנשיא  ר'  עליתו של  רק עם 
כהמרכז העולמי של כל היהודים. 

וכך מסופר על רבי יהודה הנשיא: גיטין נט ע"א: מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד.

בסופו של דבר ר' יהודה הנשיא, בגלל מחלתו, מעביר את המרכז לציפורי. 

רבי יהודה הנשיא והשלטון הרומי – לאור סיפור הידידות בין רבי לאנטונינוס
נילי בן ארי, חוקרת עצמאית

בספרות חז"ל משובצים סיפורים רבים העוסקים בשיחות של נכרים חכמים )שליטים, ופילוסופים( עם חכמי היהודים. בדרך כלל 
אלו ויכוחים בין שתי השקפות עולם מנוגדות. אחד הנושאים הנפוצים בוויכוחים אלו הוא – מהותו ותכונותיו של האל . רומי היא 

האויב הגדול, זה שהחריב את בית המקדש, זה שהרג המוני יהודים במרד בר כוכבא.

כשמדובר בתלמוד במפגשים בין קיסר לחכם יהודי, בדרך כלל נערכים ויכוחים בין שני האישים, החכם היהודי תמיד מנצח.

יחסי רבי ואנטונינוס קיסר שונים מאד מיחסי שליטי רומי עם מנהיגי היהודים בשנים שקדמו לו. שיחות אנטונינוס ורבי  נושאות תוכן 
ואופי יוצא דופן. הם יותר בבחינת יחסי מלך ויועצו החכם. ברור לשני הצדדים אצל מי נמצאת החכמה.

מה היו התנאים המדיניים שהצמיחו מערכת יחסים כל כך שונה בין שליט רומי לחכם יהודי?

מדוע סיפרו הסיפורים?

 – הרומית  בהיררכיה  תואר  מתן  תוך  רומי,  של  רשמית  להכרה  רבי  זכה  העם,  כאויב  השליט  של  זו  טיפוסית  ממערכת  בשונה 
פטריירכס, ועל כך מצויות גם עדויות רומיות בכתבי הוריגינס.

רבי שימש בתפקידו בשני העשורים האחרונים של המאה השנייה, ובשני העשורים הראשונים של המאה השלישית. 

 רבי יהודה הנשיא היה ככינויו, נשיא ישראל, ועורך המשנה. הוא נולד בין המרד הגדול למרד בר כוכבא, ובתקופתו הייתה עדנה 
ליישוב היהודי בארץ. 

והיה אחד השליטים הרומים החזקים, ובתקופת   211 אנטונינוס קיסר נמנה קרוב לודאי על שושלת הסוורים. סוורוס שלט עד 
שלטונו היו יחסים תקינים של הרומים עם היהודים, בניגוד ליחסים שהיו בתקופת קודמו – קומדוס. הסווירים הם שושלת חדשה 
שמוצאה במזרח והם השכילו לבדוק את האלמנטים היכולים לשתף אתם פעולה, והגיעו כנראה למסקנה שכדאי לשתף פעולה 
עם רבי. התנאים הפוליטיים והכלכליים בתקופת רבי היו טובים מאד. פריחה זו הייתה חלון הזדמנויות של רגיעה בארץ ישראל, 

ואפשרה את עריכת המשנה בידי רבי.

זרה  עבודה  ובמסכת  סיפורים(,  )ארבעה  סנהדרין  במסכת  הבבלי:  בתלמוד  רצפים  בשני  נמצאות  ורבי  אנטונינוס  בין  השיחות 
)שמונה סיפורים(. לארבעה מסיפורי הבבלי, יש מקבילות ארץ ישראליות. 

הויכוחים והשאלות אינם מתרחשים בבית המדרש, ולא תמיד מפורש המקום בו מתנהל הויכוח, לפעמים הוא בביתו של רבי, 
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ולפעמים, בחצר הקיסר. 

בשיחות אנטונינוס רבי – הקרבה ביניהם מתפתחת ויש מצד אנטונינוס, בקשת עצה אישית גם בנושאים משפחתיים וגם בנושאי 
ניהול המדינה.

יהודי, אין  בין קיסר לחכם  ובניגוד לשיחות אחרות בתלמוד המתנהלות  עליונות החכם היהודי בשתי מחרוזות השיחות, ברורה, 
תחושה שאיום מרחף על ראשו של החכם היהודי. יש חשש שאיום מרחף על ראש הקיסר אנטונינוס מצד חורשי רעתו החותרים 

תחת שלטונו.

בניגוד לסיפורים על רבי יהושע בן חנניה והקיסר, שם השליט מופיע בכינויו, קיסר, והחכם בשמו המלא, בשיחות אנטונינוס ורבי. 
רבי אינו מצוין בשמו – רבי יהודה הנשיא, אלא: רבי, ככינוי. ואילו הקיסר, שהנו בעל ייחוד, ושונה מאד מהקיסרים הטיפוסיים, נקרא 

בשמו: אנטונינוס.

ידו של העורך ניכרת בטווית יחסי אנטונינוס ורבי ההולכים ונעשים הדוקים ואישיים יותר. הקרבה גדלה, ביקורים הדדיים, פגישות 
של יום יום, ורצון של אנטונינוס, להתגייר. היחסים הטובים האישיים והידידותיים משני הצדדים מתבטאים גם בכך שרבי מודה 

שלמד מאנטונינוס. הקרבה מתבטאת גם בכך שיש ביניהם שפה אישית המשודרת בקודים הברורים לשניהם בלבד.

מן הסיפורים נראה שרבי חלק כבוד לאנטונינוס, וראה בהתנהגותו דגם של יחסי הקב"ה ועם ישראל.

סופה של כורזים היהודית: מי? מתי? כמה ולמה?
אחיה כהן תבור, 'דגש' ארכאולוגיה תיירותית

בשנים האחרונות חברת 'דגש ארכאולוגיה תיירותית' מנהלת חפירות חינוכיות בכורזים העתיקה. חפירות אלו מתמקדות בחלקו 
ייבין בשנות השישים  ז.  ידי  זה נחפר על  רובו של מבנה  D', ממזרח לבית הכנסת.  'מבנה  הצפוני של מבנה האמידים המכונה 
והשבעים, אך מרכזו והחלק הצפוני לא נחפרו כלל. מחפירות ייבין פורסם רק בית הכנסת, אך החפירות הנרחבות בבתי הכפר 
לא פורסמו. המידע הראשוני שפורסם מתארך את נטישת הכפר למאה השמינית לערך, כלומר ראשית התקופה המוסלמית 

הקדומה. בחפירות הנוכחיות מסתבר כי מידע זה איננו מדויק. 

עד כה נחפרו השכבות העליונות של המבנה. כל השכבות עושות שימוש בקירות החיצוניים המסיביים של המבנה המקורי. הממצא 
המאוחר ביותר הוא מהמאה ה - 19 לסה"נ, שיש לשייכו לכפר כראזה. לא ברור האם פעילות זו כללה בניית ארעי או ללא בנייה 
כלל. הממצא הקטן משלב זה כולל מקטרות ואף מטמון של מטבעות וכסף מהשנה 1844/1845. כל המטבעות מנוקבות, ומכאן 

כי היו תפורות על בגד- כנראה נכסי צאן ברזל של אישה שטמנה את אוצרה ומעולם לא חזרה.

חדרים  כמה  נחפרו  כה  עד  הקדום.  הכפר  של  העליונות  השכבות  נמצאות  בזלת  אבני  של  מסיביות  ומפולות  למילויים  מתחת 
המתוארכים לתקופה המוסלמית הקדומה- התקופה העבאסית והפאטימית, במאות 11-8 לסה"נ. מקצת כלי החרס אופייניים 
דווקא למאה 11, ומעידים על סופה של התקופה וסופו של הכפר. בתוך שכבה זו זוהו כמה שינויים ושלבי תיקונים בחדרי המבנה. 
מתחת לשכבה זו החלו להיחשף שלבים מהתקופה האומאית, סביב שנת 700 לספירה. ברי כי ראשיתו של המבנה לכל המאוחר 

בתקופה הביזנטית, בה נבנה ושימש בית הכנסת הסמוך.

משמע, מבנה D בכורזים שימש לפחות לאורך של 500 שנים, ויצא משימוש יחד עם הכפר כולו בתאריך כלשהוא במאה ה- 11 
11 לסה"נ היא חלק מתהליך של  לסה"נ. יש להניח כי תיאור זה נכון יהיה לגבי מבנים נוספים בכפר. נטישת הכפר במאה ה- 
נטישת הפריפריה בארץ ישראל וירידה יישובית בכלל הארץ, בעקבות תהליכים שלטוניים כלליים במזרח הקדום קודם להגעת 
מסעי הצלב. אין ספק שבית הכנסת יצא משימוש מאות שנים קודם לכן, ועל כן עולה השאלה המתבקשת: האם כורזים ננטשה 

במאה ה- 11 לסה"נ כעיירה יהודית, או שמא התאסלמה )או התנצרה( קודם לכן, וננטשה כיישוב של גויים? 

Phaeoacremonium
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מושב א'. .3 ביוטכנולוגיה של צמחים

מברישים את האבק: עידן הארכיאו-גנומיקה מתחיל
דר' שריאל היבנר, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

התפתחויות טכנולוגיות בתחום הגנטיקה והגנומיקה )חקר רצף הדנא( של השנים האחרונות מאפשרות ליישם כלים מתקדמים 
אלה גם במחקר ארכיאולוגי. על ידי שיטות אנליטיות מתקדמות ניתן ללמוד על העבר דרך ניתוח דנא של אורגניזמים שנכחדו. 

בהרצאה זו נכיר את תחום הארכיאו-גנומיקה ונראה כיצד ניתן להפיח חיים בשיירים מאובקים מן העבר.

סוד של תפוחיֿם
פרופ' מרטין גולדווי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

אם ניטע במטע תפוח זן אחד בלבד, למשל 'יונתן', לא נקבל פירות כלל. אבל, אם נשתול לצד ה'יונתן' זן נוסף, למשל 'גולדן דלישס', 
נקבל יבול מצוין. "ההפריה הזרה" חשובה מבחינה אבולוציונית כיוון שהיא יוצרת מיגון גנטי גדול בקרב צאצאי התפוח ובהתאמה 
סיכויי ההישרדות האבולוציונית של הדורות הבאים עולה )כפי שבבני אדם, בכדי למנוע מחלות ומומים בקרב הצאצאים, עדיפים 
נישואים עם בני זוג מחוץ למשפחה מאשר בתוכה(. כאמור, הזוגיות הזו הכרחית לשם קבלת פירות אולם, יש זוגות מוצלחים יותר 
שהשילוב ביניהם מוביל ליבול רב ולעומת כאלה שהשילוב ביניהם פחות מוצלח. בכדי להבין את התופעה חקרנו את ההיבט הגנטי, 
"זוגיות  למי מבניהם תהיה  לחזות  הזנים  "לסמן" את  ניתן  גנים שבאמצעותם  זיהינו  מוצלחת".  "זוגיות  "הסוד", העומד מאחורי 
מוצלחת". יישום ממצאי המחקר הביא לעליה מובהקת ביבולים. בעקבות התובנות שעלו מהעבודה בתפוח, הורחב המחקר לעצי 
פרי נוספים כמו למשל, אגס, מישמש, שזיף, שקד ודובדבן וגם כאן נתגלו הגנים המתאימים לחיזוי זוגות עם פוטנציאל יבול גבוה. 
הסמנים הגנטיים שפיתחנו הפכו למדד שבאמצעותו מאפיינים כיום זנים והם משמשים  לתכנון וניהול מודרני של מטעים בארץ 

ובעולם.

הגלוי והנסתר ביצירת החומרים הפעילים ברימון
פרופ' רחל אמיר ורידא חבשי, המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

פרי הרימון נחשב לאחד מהפירות עם הערך הגבוה ביותר של חומרים פעילים התורמים לבריאות האדם. שתי קבוצות של חומרים 
וקבוצת הטנינים. לאחרונה  וגרגירי הפרי  קליפת  תורמים את הצבע האדום-סגול של  בו: האנטוציאנינים שגם  מצויים  פעילים 
מצאנו יחס הופכי בין שתי הקבוצות האלו. כדי להבין את הסיבה ליחס זה, חקרנו את האנזיםSDH  המצוי במסלול של השיקמאט 
האחראי באופן עקיף ליצירת החומרים האלו. תוצאות המחקר הצביעו על צומת זו, כעל הצומת המבקרת את הרמה של שתי 
קבוצות חומרים אלו. כמו כן נמצאו כמה גנים נוספים המבקרים את מסלולי היצירה. ידע זה יאפשר בעתיד להבין טוב יותר כיצד 
נוצרים החומרים הפעילים ברימון וכיצד ניתן לבקר אותם, וכן לעזור למטפחים ליצור זני רימון בעלי הרכב טוב יותר לבריאות האדם. 

קצת על חיים, על מוות, ועל הרבה מלח
דר' יהורם לשם, דר' וויווק אמבסטה, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

שימוש מוגבר בטכניקות של השקייה ודישון בחקלאות המודרנית תורם להתגברות המלחת קרקעות, תהליך שמאיים על ייצור 
המזון העולמי. יוני המלח - הנתרן והכלור, רעילים בטווח רחב של גידולים, ובריכוזים גבוהים לא רק פוגעים בהתפתחות הצמח 
אלא גורמים גם לתמותתו. תגובת צמחים לתנאי מליחות נחקרה רבות בעשורים האחרונים וידע רב הצטבר. למרות זאת, מנגנונים 
בסיסיים דוגמת הבקרה על תהליך תמותת תאים בתנאי מליחות גבוהה, טרם פוענחו. עד כה מקובל היה לומר שחשיפה של 
מספר שעות לריכוזים גבוהים במיוחד של מלח ) NaCl בריכוז של 200mM( גורמת לתמותה מוחלטת של השורש, בנבטים 
לחקר  ב”מעבדה  שנערך  במחקר  התגלה  לאחרונה,   .)Arabidopsis thaliana( לבנה  תודרנית  המודל  צמח  של  צעירים 
התפתחות והסתגלות של צמחים" שבמכון מיג"ל, שאזורים מסוימים בשורשי התודרנית שרדו את התנאים הלאטליים שתוארו, 
וגם אחרי חשיפה ארוכה של שלושה וארבעה ימים התאים באזורים אלו נותרו חיים. הבקרה על עיכוב התהליך/תהליכים המובילים 
 ROS – Reactive( לתמותתם של תאים אלו עדיין אינה ברורה לגמרי, אבל בחלקה נמצא שהיא מבוקרת ע"י מיני חמצן פעיל
Oxygen Species(, שמיוצרים באמצעות הקומפלקס NADPH Oxidase. הממצא שתואר מוכיח כי בצמח טמון כושר עצמוני 
לשרידות/עמידות מוגברת, הרבה מעבר למה שחשבנו. פענוח מנגנון שרידותם של תאים אלו לריכוזים הטוקסיים של המלח ישפר 
את ההבנה של התהליכים הבסיסיים של עמידות צמחים לעקת מלח ובעתיד עשוי לתרום לשיפור עמידותם של צמחי תועלת 

בגידול על קרקעות מלוחות.
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מושב ב'. .1 טבריה בעת החדשה – היסטוריה והיסטוריוגרפיה

טבריה כמקרה מבחן ליחסי יהודים-ערבים בתקופת המנדט
פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

על רקע ההסכמה הקיימת במחקר, במפורש או במובלע, שהמציאות הפוליטית, הכלכלית, החברתית והתרבותית בארץ ישראל 
המנדטורית הייתה ביסודה דואלית, הדיון בשלהי המאה העשרים ובראשית המאה ה-21 בסוגייה זו ממוקד בשאלות: מה היה 
ההיקף של המגעים והקשרים בין בני שני העמים; באלה תחומים הם התקיימו ובאיזו מידה של אינטנסיביות; ותרומתו של מי מן 

הצדדים הייתה גדולה יותר בהיווצרותו של המצב הדואלי. 

בכלל החיבורים שהתפרסמו בנושאים אלה מורגש חסרונה של טבריה. מן ההיבט ההיסטוריוגרפי שונה מצבה של טבריה מבחינת 
היקף הכתיבה על תולדות היהודים בכלל ועל יחסי יהודים-ערבים בפרט, מזה שעל הערים המעורבות הגדולות: ירושלים, חיפה 
וצמד הערים יפו ותל אביב, והוא דומה לזה שעל ערים מעורבות אחרות, ובהן הערים הצפוניות עכו ובית שאן ובמידה רבה גם צפת, 
ערים שמתאפיינות, בנוסף להיותן מעורבות, בהיותן פריפריאליות. אולם בעוד שבערים הפריפריאליות האחרות היהודים היו מיעוט 

כמעט זניח )בדומה לעוד כמה ערים, אך לא בצפת(, בטבריה הם היו רוב באוכלוסייה לכל אורך התקופה.

בהרצאתי אבקש לדון בשאלת היחסים בין היהודים לערבים בטבריה בשני רבדים. האחד: דיון בהרכב האוכלוסייה של טבריה; 
ומתי  החלה ההתרחקות  מתי  והשלכותיהם;  תרפ"ט  העירייה; מאורעות  והבילוי; התנהלות  הכלכלית  המגורים, הפעילות  אזורי 
ניתקו הקשרים בין בני שני העמים. והשני: הידרשות לעניינים הנוגעים ליחסים בין יהודים לערבים בתקופת המנדט, שסיפורה של 
טבריה מאשש, אם בדרך של חיזוק הממצאים והתובנות ואם בדרך השלילה, ובהם: מרכזיותה של הגירת היהודים )עלייה( במסכת 
היחסים בין שני העמים; השפעת ההשתייכות העדתית של היהודים על הקשרים בינם לבין הערבים; משקלה הנכבד של התגברות 
התודעה הלאומית, הערבית והיהודית, בעיצוב מסכת היחסים בין תושבי הארץ; משקלם המכריע של שיקולים מתחום הביטחון 

בעיצוב היחסים בין יהודים לערבים; וחוסר האיזון בין המקורות היהודיים והערביים על תולדות תושבי העיר והארץ.

יהודים וערבים בטבריה - העות'מאנית 
פרופ' מוסטפא עבאסי, המכללה האקדמית תל-חי

במהלך המחצית הראשונה של  המאה ה-18, בנה השיח' דאהר אל-עומר את טבריה מחדש. קודם לכן הייתה טבריה עיירת שדה 
פנימית, תושביה  היו נתונים להתקפות של השבטים הבדווים החזקים, שבאו מהאזורים הסמוכים ומעבר הירדן, דבר שמנע יציבות 
וצמיחה במקום. השיח' השאפתן, וגם אביו לפניו, הבינו את חשיבות העיר ואת הפוטנציאל הטמון בה, ולכן החליטו להתגורר בה 
ולהפוך אותה למאחזם החשוב של הזיידאנים בגליל. ההתפתחויות בהמשך הראו שהמהלך שלהם היה נכון, הרי בזכותם טבריה 
החלה לצמוח ולשגשג, וגם מעמדם ככוח מקומי עולה הלך והתחזק, עד שהפכו לשליטי ואדוני הגליל ללא עוררין מאז שנות ה-30 

של המאה ה18 ועד חיסולו של דאהר בשנת 1775.

נוסף להשפעתה  תחת שלטונו של דאהר, התאוששה  טבריה במהרה והפכה למרכז מנהלי ומסחרי לישובים בגליל התחתון, 
באזורי צפון הירדן ודרום רמת הגולן. אוכלוסיית העיר גדלה במהרה, תושבים עברו לגור בה מכל חלקי הגליל, והיא הפכה להיות 
אחת הערים הבטוחות ביותר באזור. לאוכלוסייה הערבית הצטרפו גם תושבים יהודים, הרי בעבורם טבריה היתה אחת מארבעת 
עיר הקודש בארץ.  מעניין כי הצטרפות היהודים והשתקעותם בעיר, הייתה ביוזמתם של שיח' דאהר והרב חיים אבו אל-עאפיה, 
שהיה אז בעיר אזמיר שתורכיה. בספר 'זמרת הארץ'  שכתב הרבי יעקב בירב חתנו של רבי אבו אל-עאפיה, הוא תאר באופן 
מפורט את התחדשות הקהילה היהודית בטבריה במלים הבאות: 'ובהיות הרב באיזמיר, שתי שנים קודם בואו אל הארץ, נודע 
אל השיך שהיה ברצונו לבא אל ארצו ושלח אל הרב כתב על גבי כתב, א' ושתיים, א' וג', לאמור: קום עלה רש את  הארץ' .. רבי 
חיים אבו אל-עאפיה נענה להזמנתו של דאהר ובא מאיזמיר לטבריה עם עשרות מחסידיו ותלמידיו, חתנו יעקב בירב תיאר גם 
את השלב הראשון להגעתו והתבססותו בעיר באומרו: 'ובבוא הרב ז"ל לטבריה עשה לו השיך כבוד גדול והלבישו לבוש יקר הערך 
כלבוש המלכות וכל אשר שאל ממנו הרב לא חסר דבר, ובמשך שתי שנים  בנה בתים וחצרות ליהודים. ובנה בית הכנסת נאה 
ומפואר מאין כמוהו בכל ארץ ישראל, ובנה בית מרחץ נאה וחנויות ליום השוק  ובית בד לשמן שומשמין, והתחיל לעשות מסילות  
בארץ. וגם ציווה לנטוע שדות וכרמים שחלקם היו של יהודים וכל יום ויום אהבת השרים עם הרב הלוך וגדל וכל טבריה דשנים 

ורעננים שמחים אלי גיל כי הארץ שקטה מפחד רעה ואין מחריד'.  

צעדים אלה של דאהר, בנוסף להיותם צעדים חכמים של מושל שרצה לפתח את עירו ואת אזורי שלטונו ולעודד אוכלוסייה חדשה 
לבוא לעיר. הטביעו את חותמם על טבריה למעלה מ-200 שנים. העיר הפכה להיות עיר מעורבת ששררה בה  מערכת יחסים 
והיהודים תושבי  בזיכרון הקולקטיבי של הערבים  ליהודים עד השנים האחרונות של המנדט הבריטי בארץ.  בין ערבים  מיוחדת 
טבריה השתמר סיפור זה, והפך למעין אמנה וערובה לחיים משותפים.  אולם מעניין ובניגוד לכל הציפיות, ולהיסטוריה הארוכה 
של מערכת היחסים הטובה, שהחלה ביוזמה מיוחדת במינה משיח' ערבי מוסלמי. יחסים אלה נקטעו במהלך דרמטי, עצוב וכואב 
1948 והשאירו מאחרוהם אתאדמותיהם, בתיהם,  18 באפריל  וראשון מסוגו בכל ערי הארץ. עת פונו כ-5000 ערביי העיר ב- 
רכושם וכל אשר בנו משך דורות. הפינוי בא בעקבות חודש של התנגשויות ותקריות בין גורמים משני הצדדים. התנגשויות שתיאר 

אותם עיתון דבר ובצדק בהיותם 'קרב זוטא'.  

בהרצאתי אני מתכוון לבחון את מערכת היחסים בין שתי האוכלוסיות במהלך התקופה העות'מאנית, מאז תחילת תהליך הצמיחה 
של העיר ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.
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מושב ג'. .1 נצרות בגליל

הגליל הנוצרי-אירופי במאה ה-19: דתות, מיסיון, אינטרסים והתיישבות
פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל-חי

נראה שלא ניתן להבין את תולדות הגליל במאה ה-19, ללא דיון מפורט בחלקם של הנוצרים-האירופים ובתרומתם לתהליכים 
שונים שעיצבו את דמותו ופניו, בכל הנוגע ל'גיאוגרפיה התרבותית', היא הגיאוגרפיה מעשה ידי האדם. לטענתי, כל מהלך, כל 
התפתחות, כל התקדמות, כל שינוי – כולם היו קשורים בראש ובראשונה בגופים ובגורמים הדתיים השונים שהיו מעורבים באזור. 
אני מכוון כאן לכמה 'קבוצות פעילות': המסדרים הקתוליים, בהובלת הפרנציסקנים כשאחריהם מגיעים גם אחרים; המיסיונים 
ובראשם  והקתולים; המתיישבים,  היוונים-אורתודוכסים, הפרבוסלבים  ואחריהן  הכנסיות הפרוטסטנטיות  הובילו  בהם  השונים, 

הטמפלרים. 

זהו נושא רחב יריעה, ולכן ההרצאה תתמקד בדוגמאות לסוגי הפעילות והמעורבות השונים, ובהשפעתם על התפתחות והשתנות 
הגליל במהלך מאה השנים שבין הפלישה הצרפתית לראשיתה של המאה העשרים.

ופנים כנסייתית בבנייתה של הכנסייה האורתודוכסית  בין דתית  דינמיקה   – "מריה של סחנין" 
החדשה של סחנין

גב' יסכה הרני, חוקרת עצמאית

בשנים האחרונות הולכת וצומחת כנסיית ענק בעיר סחנין אשר בגליל התחתון. הכנסייה המקומית האורתודוכסית המהווה מיעוט 
בסחנין המוסלמית, קבלה שטח אדמה ליד אצטדיון דוחא ובו בונה מתחם עצום הכולל כנסייה ואולם תחתון לאירועי הכנסייה. 
גם  הכנסייה.  הקמת  מאחורי  השונות  המוטיבציות  לגבי  שאלות  מעלה  העירונית  והתמיכה  התרומות  גיוס  המקומית,  היוזמה 
תכניתה הארכיטקטונית לצד הדקורציה הפנימית והחיצונית מעלים שאלות לגבי מקורות ההשראה וההשפעות הבין כנסייתיות 
במאה ה- 21. בהרצאתי אטען שיחסי הכנסייה והעירייה בסחנין מאפיינים דו קיום הרמוני לצד מערכת יחסים מרוחקת יותר עם 
הפטריארכיה בירושלים. טענה נוספת אבקש להוכיח לגבי השפעת הקשרים של הקהילה הערבית הנוצרית עם העולם הקתולי 

בארץ ובעולם הבאה לידי ביטוי בהכנסתם של אלמנטים לטיניים בבנייתה של כנסייה אורתודוכסית.  

ישו היהודי מהגליל בזיכרון ובמחקר
Jesus the Galilean Jew in Jewish Memory and Historical Research
Dr. Barbara U. Meyer, Tel Aviv University             דר' ברברה מאייר, אוניברסיטת תל אביב

Jesus’ being a Galilean Jew proved to be of central importance to several twentieth-century Jewish scholars. In 1925 
the historian of Jewish Thought Warren Austryn Wolfson predicted a Jewish reclamation of Jesus as a Galilean Jew 
in the Land of Israel. As Zev Harvey recently pointed out, Wolfson emphasized Jesus’ belonging to Judaism without 
attributing any outstanding message to him, in contrast with his prominent contemporary Joseph Klausner, who 
portrayed Jesus as exceptional ethical teacher. 

In the second half of the twentieth century, Jesus’ Galilean context became central to Shmuel Safrai, the lesser known 
colleague of David Flusser at Hebrew University. His research links Jesus closely to the charismatic Second Temple 
“Chassidim” whose miracles and healings occurred mainly in the Galilee.

Both in early and late twentieth century Jewish Jesus research, his Galilean context thus proves important to his 
contextualization. This has consequences as well for Christian views of Jesus: As Historical Jesus research in its 
so-called “Third Quest” emphasizes Second Temple Judaism as Jesus’ context, Christian New Testament scholar Ed 
Sanders has pointed out that there is no uniqueness to the historical Jesus – and, which is interesting, no theological 
need for it.

In my paper, I will use these approaches as a framework for exploring the historical and theological implications of the 
Galilean context for a contemporary interreligious memory and history of Jesus.
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Performing and Consuming Jewish-Christian Relations in the Galilee
Dr. Faydra Shapiro, Tel-Hai College               תל-חי האקדמית  המכללה  שפירו,  פיידרה 

Tourist sites are not stable places, but rather dynamic spaces of performance and interaction. This paper will explore 
three sites of Jewish-Christian interaction in the Galilee: Domus Galilee, Magdala and the Mary of Nazareth Center. 
All three are run by foreign Catholic communities, are highly aware of their Jewish audience and conscious of their 
role in presenting Christianity to Israeli Jews. In this paper I will consider the sites themselves, their narrative, their 
grounding in post-Vatican II Catholicism, and the role that they seek to play for Israeli Jewish visitors. This paper 
seeks to lay the groundwork for a social scientific approach to these sites as spaces where Jewish-Christian meaning 
is produced in the encounter between Jewish audience and Christian display. 
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מושב ג'. .2 מחלות טפיליות וזואונוטיות וחשיבותן בצפון הארץ

נגיעות במיני לישמניה בחיות בישראל – תמונה מסובכת עם השלכות לגבי המצב בגליל
פרופ' גד בנעט, מנהל בית הספר לווטרינריה ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית בירושלים

שלושה מינים זואונוטיים של לישמניה גורמים לתחלואה באנשים בישראל. Leishmania infantum גורם ללישמניאיזיס של 
האיברים הפנימיים, ו- Leishmania tropica וכן Leishmania major גורמים למחלה העורית המכונה שושנת יריחו. הזיהוי 
של חיות המאגר לגורמי מחלה אלו חשוב כדי להבין את האפידמיולוגיה של מעגלי ההדבקה ולתכנן תוכניות מניעה למחלות אלו. 
Leishmania infantum הינה גורם נפוץ של לישמניאיזיס בכלבים בישראל וגורם מחלה נדיר יחסית בבני אדם. המחלה תועדה 
גם בסוסים וחתולים בישראל. מחקר על חיות בר נגועות בלישמניה בוצע ע"י משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות 
הטבע והגנים ובית הספר לרפואה וטרינרית באוניברסיטה העברית. המחקר כלל לכידה של חיות בר המשתייכות ליונקים ע"י 
פקחי רשות הטבע והגנים ובדיקה של בדיקות דם ורקמות בעזרת PCR בשיטת ה Leishmania ITS1-HRM וריצוף בבית הספר 
 Psammomys :תועדה ב-14 מתוך 28 מיני יונקים שנבדקו. אחוזי הדבקה גבוהים זוהו ב L. major לרפואה וטרינרית. הדבקה ב
 Meriones- tristramiו;)obesus )22/45; 49%( ; Meriones crassus )3/7; 43%(; Gerbillus dasyurus )7/30; 23%
 Procavia capensis תועדה ב 6 מ 28 מיני יונקים ואחוזי ההדבקה הגבוהים היו בשפני סלע L. tropica 14% ;59\8((.. הדבקה ב
 .)Acomys cahirinus )21/620; 3.5% וקוצנים מצויים )Canis aureus )8/134; 6% 20% ;46/233(( ולאחריהם תנים זהובים

לישמניה אינפנטום המדביקה כלבים נמצאה בתנים זהובים )2/134; 1.5%( ובשני מינים מכרסמים )>1%(.. 

נמצאה שונות מובהקת בין איזורי התפוצה של L. major ו- L. tropica כאשר L. major  זוהתה בעיקר באיזורי דרום הארץ 
המדבריים בעוד L. tropica נמצאה באיזור האקלים הים תיכוני כולל בגליל וכן באיזורים מדבריים למחצה. תוצאות אלו מחזקות 
L. major, בהתאמה וכן תורמות להבנת גורמי  ו-   L. tropica את תפקידם של שפני סלע ומכרסמים מדבריים כמאגרים ל- 

הסיכון להתפשטותם של מיני הלישמניה בישראל והמחלה בבני אדם.

An overview of Spirocerca spp. infection in dogs and foxes: description of Spirocerca vulpis sp. 
nov. and the protein profiling of Spirocerca lupi

אלישיה רוג'ס ופרופ' גד בנעט, בית הספר לווטרינריה ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית בירושלים 

Alicia Rojas1 and Gad Baneth1

1Koret School of Veterinary Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel

Spirocerca lupi is a parasitic nematode mainly of domestic dogs, but sporadic cases have been reported in other canid 
species. S. lupi-like specimens have been reported in red foxes in Europe, suggesting a different species might be 
circulating in these hosts. S. lupi produces a severe pathology in their hosts due to the development of esophageal 
nodules and the malignant transformation of these lesions. However, the mechanisms involved in this process are still 
unknown. Therefore, a phylogenetic and morphometric analysis of the worms found in red foxes was performed, and 
a proteomic analysis of the molecules released by S. lupi grown in vitro were done in order to decipher the genetic 
diversity of the genus and the pathogenic processes underlying S. lupi infection, respectively. Nematodes from red 
foxes differed from S. lupi by the presence of six triangular teeth-like buccal capsule structures, which are absent 
in the latter. Additionally, statistically significant differences in the esophagus measurements in females and males 
(all P < 0.044) were obtained in the morphometric analysis. Phylogenetic analyses revealed that S. lupi and the red 
foxes spirurid represent monophyletic sister groups in the cytochrome oxidase 1, internal transcribed spacer 1 and 
18S loci, respectively. Moreover, the proteomic analysis of the molecules released by S. lupi showed the presence of 
proteins involved in immune modulation, extracellular matrix interaction and the expression of Annexin 6, a protein 
that has been associated with several types of cancer in humans. Altogether, the evidence shown here demonstrates 
that spirurid worms collected from red foxes belong to a new species, which we named Spirocerca vulpis sp. nov. This 
highlights the high genetic diversity of the genus. Finally, the proteomic study evidenced the complex interactions that 
S. lupi establishes with its host and opens the door for future research in this field.
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מעורבות הלב במחלת הבבזיוזיס בכלבים
פרופ' ערן דביר, המכללה האקדמית תל-חי

היא   Babesia rossi המין  ידי  על  הנגרמת  בכלבים  המחלה  אפיקומפלקסה.  מסוג  פרוטוזואה  ע"י  נגרמת  הבבזיוסיס  מחלת 
בעלת מופע קליני שיכול להיות סוער, סיסטמי ,להוביל לכשל מערכות כללית ולמוות בשיעור של 7-10% מהחולים. הסיבוכים 
המרכזיים הם אנמיה המוליטית, דלקת כבד, כשל כליות, פגיעה מוחית ובצקת ריאות. מופע קליני זה דומה לסימנים הקליניים של 
המין האלים של טפיל המלריה: Plasmodium falciparom ויש הרואים בבזיוסיס מודל קליני למופע הזה של מלריה. מאידך, 
סמני המחלה האלו דומים גם לספטיסמיה, מושג שהגדרתו הורחבה לכל תגובה פרו-דלקתית סיסטמית הכולל וירמיה, בקטרמיה 
ופרזיטמיה. בבבזיוזיס עונה על הגדרה של פרזיטמיה. ההיפותזה במחקר המתואר כאן היא שטפיל הבבזיה גורם נזק )נפוץ( ללב 

ולתפקודו כמו בספטיסמיה ומקרי מלריה קשים.

חולי הבבזיה חולקו לארבע קבוצות: בעלי אנמיה קלה בלבד, בעלי אנמיה קשה בלבד ובעלי סיבוכים סיסטמיים וכלבים בריאים 
כבקרה. הפתולוגיה של הלב נבחנה באמצעות אקג, רמות של טרופונינים בדם נתיחה שלאחר המוות והיסטופתולוגיה. תפקוד 

.)Brain natriuretic peptide )BNP הלב נבדק על ידי אולטרסאונד ורמות של

כללה  הפתולוגיה  לבבית.  ופתולוגיה   BNP-וב בטרופונינים  עליה  באק"ג,  שינויים  הראתה  הסיסטמיים  הסיבוכים  עם  הקבוצה 
אוטמים בלב שהיו מורכבים מדימומים וקרישי דם וסביבם דלקת מקומית. שינויי האק"ג היו מגוונים וכללו שינויים הקשורים לקוצב 
העליתי, ירידה בקצב ולב והתכווצויות לא סדירות של חדרי הלב. התכווצויות לא סדירות של חדרי הלב וקצב לב איטי נראו יותר 
בכלבים שמתו מן המחלה מאשר בכלבים ששרדו אותה. הרמות בדם של טרופונינים ו-BNP היו גבוהות יותר בחולים עם סיבוכים 

סיסטמיים. האולטרסאונד לא הראה שינויים ביו הקבוצות. השינויים הלבביים היו בלתי תלויים במדדי תפקוד הכליות. 

לסיכום, פגיעת לב היא סיבוך נפוץ בבזיוזיס, אך חשיבותו הקלינית צריכה להיבדק. כמו כן, יש לבדוק את המקור לבצקת הריאות 
שעד היום שויכה לדלקת הסיסטמית. אם בצקת זאת נגרמת בשל אי תפקוד, יש לשקול מתן משתנים לחולים עם כשל לבבי.  
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מושב ג'. .3 שימור המורשת הנעלמת בגרעינים העירוניים ההיסטוריים בגליל

מצב השימור בערים ההיסטוריות בגליל
אורי בן ציוני, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

במשך שנים רבות סבלו ערי הגליל ההיסטוריות מהיעדר מודעות לשימור נכסיהן ההיסטוריים. התוצאה מכך הביאה להרס, הזנחה 
והיעדר מדיניות שימור.

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, לצד מיזמים של שימור אתרים בודדים בערים, יזמה וליוותה סקרי שימור ועודדה הקמת 
ועדות שימור עירוניות  במטרה לשפר את המצב בערים ההיסטוריות. ואולם בהיעדר גיבוי של מוסדות התכנון והמנהיגות המקומית 

בערים נמנעה התפתחות משמעותית בנושא.

בשנים האחרונות, עם עליית המודעות בכוחו הכלכלי- חברתי של היבט השימור והפנמת המודעות בוועדות התכנון בצפון וכן עם 
התגבשותן של תכניות עירוניות כוללניות חדשות ולצד המשך פעילות המועצה לשימור בנושא- הולכת ונרקמת תשתית למודעות, 

מיפוי והתוויית מדיניות של שימור כחלק מפיתוחן העתידי של הערים ההיסטוריות בגליל.

בהרצאה זאת אסקור את סטטוס השימור בערים ההיסטוריות בגליל נכון להיום.

מצודות המשטרה הבריטית בסביבה היסטורית בגליל – תפקידן בעבר ותיפקודן העכשווי
ICOFORT ,אדר׳ יאיר ורון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת אריאל, איקומוס ישראל

מבני מצודות המשטרה הבריטית שנבנו בין השנים -1939 1941 ע״י ממשלת המנדט נותרו עד היום אלמנט בולט בנוף הארץ 
ישראלי וניתן לאתרן בקלות במרחב, בעיקר בשל המאפיינים הפיסיים שלהן. לאלו נקשרו גם סיפורי קרבות ומורשת התיישבות 

המקנות להם מעמד מיוחד בקרב קהילות שונות.

תוכנית הפריסה של המצודות במרחב, אירגונן התיפקודי ודירוגן לדגמים אדריכליים מבטאת את תפיסת הביטחון ומשימות השיור 
האזרחי כפי שעוצבו ע״י צ׳ארלס טגארט, שעל שמו זכו המצודות לכינויין המוכר ״טגארטים״. המצודות מחולקות לשלושה דגמים 
משטרה  ועמדת   ;)2nd Class Station( כפרית  משטרה  תחנת   ;)1st Class Station( עירונית  משטרה  תחנת  ראשיים: 
פריפריאלית, או שלוחת חוץ של תחנה עירונית )Police Post(. דגמים אלו ניתן למצוא באזור הגליל הן במרחב הכפרי והן בסמוך 

ליישובים עירונים.

הרצאה זו תתמקד בתחנות המשטרה הנמצאות בתוך או בסמוך לערים היסטוריות ותעסוק בסוגיות העוסקות בעתידם של מבנים 
ייחודיים אלו לאור תמורות החלות במרחב בו הן ממוקמות, כמו גם בשינויים המתרחשים בגופים המנהלים אותם. עניין שימורן 
והתאמתם לתיפקוד עכשווי מציב אתגר תכנוני מרתק אליו נדרשים כיום מקבלי החלטות ומתכננים ברמה הלאומית, המקומית 

והקהילתית. 

בהרצאה יוצגו בהקשרם ההיסטורי והעכשווי תחנות המשטרה: טבריה, צפת, נצרת ועכו.

התכנון העירוני של טבריה בתקופת המנדט: בין תכנון לביצוע
דר' אסתי ינקלביץ, אוניברסיטת חיפה

"תכנון עתידה של עיר אינו יכול להיות נתון בתחום אחריותו של היחיד או ביידי קבוצה קטנה של אנשים. תכנון חייב לבטא תודעה 
אזרחית ורוח אזרחית. בתכנית המתאר העירונית טמון עתידו של דור המחר ותפקידו של המתכנן לצפות מה יהיו צרכיו של דור 

העתיד".  

בדברים אלה פתח מהנדס העיר טבריה גוסטב )אליקים( לנדאו את הוועידה ה-12 של חברת המהנדסים העירוניים בארץ ישראל, 
1946. לנדאו הציג בדבריו את הבעיות שליוו את התכנון העירוני בטבריה במהלך  ביוני    15 14 ל-  שהתקיימה בטבריה בין ה- 
18 תוכניות לתכנון עירוני אושרו עד אז בידי הוועדה המרכזית לתכנון ובהמשך  בידי הוועדה המחוזית לתכנון  תקופת המנדט. 
ערים, אך רק חלקן התבצעו בפועל. הראשונה שבהם אושרה בשנת 1930, אך בכל התוכניות שהוכנו לא הייתה בחינה של העיר 
כמכלול ומועצת העיר חזרה ודרשה התייחסות למיקום הגאוגרפי של העיר, לטופוגרפיה, לאקלים, ולמיקומה של העיר בצומת 

דרכים וגבולות.

העיר  לחומות  עיר חדשה בסמוך  יוזמות להקמת  כ-7,000 תושביה של טבריה בתחומי העיר העתיקה.  1920 התגוררו  בשנת 
העתיקה החלו להירקם באותה התקופה. בשנת 1922 הוכרזה טבריה על ידי שלטון המנדט כאזור לבניין עיר בשטח של 5,542 
דונם. בהמשך הורחב שטחה של העיר, נקבעו גבולות חדשים, הותקנו תקנות, ומכאן ואילך בוצעו מספר פעולות לקידום התכנון 

העירוני.  

תבחן  כן  כמו  הבריטים.  המתכננים  של  ותרומתם  מקומם  המנדט,  בתקופת  טבריה  של  העירוני  התכנון  סוגיית  תוצג  בהרצאה 
השאלה מדוע התבצעה התוכנית שאושרה בשנת 1948 רק באופן חלקי.
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מיזם חדשני "רישיון לחיים" -  

מבחני תיאוריה לאסירים בכלא צלמון שאינם שפוטים על עבירות תעבורה
ליאת גל ומעין יצחקי, המכללה האקדמית תל-חי

בחינוך שבתכנית התואר השני במכללת תל-חי )תשע"ז(  יזמות  הינו תוצר של עבודת סמינר מצטיינת בסמינר  המיזם המוצג 
בהנחיית פרופ' אלי גימון. המיזם הינו ראשוני מסוגו, המבקש לתת מענה תעבורתי עבור אסירים שאינם מוגדרים בהכרח כעברייני 

תעבורה. הוא החל כיוזמה מקומית של אסירים, שהתגבשה לתכנית מובנית המבוססת על ממצאי מחקרים ובכך ייחודיותה.   

בכלא צלמון שפוטים כ-850 אסירים, מתוכם רק כ 60- אסירים שפוטים בגין עבירות תעבורה ולהם מוצעת תכנית שיקומית. יתר 
האסירים שפוטים בגין מגוון עבירות והם אוכלוסיית היעד של המיזם. מחקרים שונים הוכיחו כי קיים קשר בין התנהגות בכביש 
לבין התנהגות עוברת חוק. מחקרים שונים הוכיחו גם קשר בין עבריינות לבין לקויות למידה, דבר הבא לידי ביטוי גם בקרב אסירים 
בישראל. נמצא ש-70% מהאסירים בישראל, הינם לקויי למידה שלא אובחנו ופליטתם ממסגרות חינוך שונות במהלך חייהם, 

גלגלה אותם בסופו של דבר לעבריינות. 

ייחודית בתחום החינוך  חזון המיזם: אסירי בית סוהר צלמון, שאינם שפוטים על עבירות תעבורה, ישתתפו בתוכנית שיקומית  
התעבורתי, שתגדיל את סיכוייהם להשתלב בחברה לאחר שחרורם מהמאסר. אסירים שישתתפו בתוכנית יבינו את הקשר בין 
התנהגות ונהיגה, יפתחו נהיגה אחראית יותר בכביש, יקבלו חיזוק חיובי מוחשי בדמות מעבר מבחן תיאוריה ובכך תקטן המועדות 

שלהם למאסר חוזר. 

המוצר: מיזם חברתי-חינוכי ללא מטרות רווח בתחום החינוך תעבורתי,  כחלק מתהליך השיקום לאסירים פליליים, שאינם קטינים 
ואינם שפוטים על עבירות תעבורה. האסירים שישתתפו בתוכנית יקבלו סל שיקום חינוכי, הכולל שלוש רמות התערבות: השתתפות 
בקורס תיאוריה, השתתפות בקבוצה לפיתוח התנהגות אחראית בחיים ובכביש והיבחנות במבחן תיאוריה בזמן המאסר. היוזמה 
לתכנית הגיעה מאסירים בכלא צלמון ומבוססת ממצאי מחקרים על קשר בין התנהגות נהיגה בכביש לבין עבריינות ועל קשר בין 
עבריינות ללקויות למידה. התכנית פותחה על ידי שירות בתי הסוהר ותעוצב בשיתוף משרד הרישוי והרשות הלאומית לבטיחות 

בדרכים ומוצעת לאסירים ללא תשלום.

מטרות המיזם:

11 העלאת המודעות בקרב האסירים המשתתפים בתוכנית לקשר בין התנהגות ונהיגה..

21 פיתוח נהיגה אחראית בכביש בקרב משתתפי התוכנית..

31 העצמת האסירים המשתתפים בתוכנית ייחודית, תוך הקניית כלים יישומיים לאסירים לתפקוד תקין..

41 צמצום החזרה למאסר בקרב האסירים המשתתפים במיזם..

51 השתתפות  שירות בתי הסוהר  במאבק הלאומי בתאונות הדרכים במדינת ישראל ..

61 המיזם הוא יזמות חברתית-חינוכית, שיפעל ללא מטרות רווח. מיזם זה יכול להפוך לבר קיימא  ולהמשיך ללא עלות מלאה, .
ברגע שהמתנדבים והסגל שיוכשרו יצברו ניסיון בלימוד התיאוריה והנחיית הסדנה.  המיזם נמצא בימים אלו בבחינה במטה 

השב"ס.

העירוני  ההיסטורי  במרחב  המתרחשים  והפיתוח  השימור  תהליכי  לבין  התושבים  בין  הממשק 
בעכו

דר' שלי-אן פלג, אוניברסיטת חיפה

העירוניים  באזורים  הבנויה  המורשת  של  השימור  מדיניות  על  דיונים  בישראל  ומתנהלים  מחקרים  נמשכים  האחרונות  בשנים 
ההיסטוריים, על הקמת מערך פיקוח שימור ארצי ועל קידום פעילויות להגברת המודעות למורשת התרבות הייחודית באזורים 
עירוניים  באזורים  כלכליות.  לרוב  מטרתם  אשר  אינטנסיביים  פיתוח  תהליכי  מתקיימים  הללו,  המקומות  מן  בחלק  רק  הללו. 
ערכי  את  להציג  הזה  הדיון  מטרת  שימור.  פעילויות  מתקיימות  שלא  כמעט  פיתוח,  פעילויות  מתקיימות  לא  שבהם  היסטוריים 
המורשת הייחודיים במרחב העירוני ההיסטורי עכו, לבחון את מצב השימור שלה ואתגרים הקשורים בעיקר ליחסי הגומלין הקיימים 

בין התושבים אשר מתגוררים בעיר לבין תהליכי הפיתוח והשימור אשר מתקיימים בה. 

הדיון כולל התייחסות לשיטות מחקר שונות ומקורות מידע מגוונים. להבנת התהליכים הפיזיים אשר התרחשו בעיר נבחנו מקורות 
והפיתוח של העיר.  הגופים המעורבים בתהליכי השימור  רבים המצויים במשרדי  ומסמכים  והיסטוריים, פרוטוקולים  ספרותיים 
ונתונים אשר לא נחקרו עד כה. לכן, בשלב  להבנת האוכלוסייה החיה בה על מגוון דעותיה, גישותיה ותרבותה, נדרשים מידע 
באזור  החברה  ולחוקי  לאידיאולוגיות  לתרבות,  ביטוי  מהווים  אשר  אדריכליים  אובייקטים  לאיתור  שדה  תצפיות  נערכו  הראשון 
העירוני ההיסטורי בעיר עכו. בהמשך התקיימו ראיונות עומק בקרב מדגם של תושבי האזור הזה ובעלי תפקידים בכירים במוסדות 
המעורבים בתהליכי השימור והפיתוח שלה. השילוב של מקורות מידע אלה מאפשר הבנה מעמיקה של יחסי הגומלין בין תהליכי 

הפיתוח והשימור המתרחשים בעיר לבין התושבים אשר חיה בה.
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מושב ד'. .1 מחקרי חרקים בגליל

גישה מתמטית חדשה לחזות תנאים סביבתיים אופטימליים בתהליך גידול רימות
A new mathematical approach to predict optimal environmental conditions

in the larvae growth process
דר' תמר צמח ודר' עדי יונס-לוי, המכללה האקדמית תל-חי

Growing insects for food, feed or waste decomposition has become a popular subject in recent years. The physiological 
condition and growth rate of insects are influenced by many environmental factors. Usually, experiments are used to 
determine the duration of the growth process and the total product mass, under specific constant growth conditions. 
However, under varying environmental conditions and non-permanent substrate composition the ability to anticipate 
these parameters experimentally in advance is challenging. In addition, to optimize the processes, a-priori evaluation 
of the growth and harvest parameters is requested. Performing such nutrition experiments for a variety of possible 
conditions is expensive and it requires time, space, suitable infrastructure and workforce. However, mathematical 
analysis of the problem parameters and environmental conditions might reduce dramatically the number of the 
requested biological experiments and predict the behavior of the process. In this study, we formulate a mathematical 
model for various sets of independent variables (the composition of proteins, carbohydrates, fats, minerals, fiber, 
ammonium, temperature and humidity of the growth medium) and show how this model can predict a-priori the larvae 
mass, the time needed to reach the maximal mass, and the survival rate for various problem configurations. We also 
perform comparisons with previously reported experimental data which was obtained from experiments done under 
controlled conditions using ad libitum iso-caloric diets. And show that the laboratory data are fairly well reproduced 
by the theoretical results.

שימוש בקמח-חרקים כמקור חלבון מניב יעילות גדילה ובניית מסת חלבון אופטימליים
בעכברי מעבדה

Insect meal used as a sole source of protein shows optimum growth
and body protein retention efficiencies in C57BL/6 mice

דר' רואי גוטמן1,2, מתן פיאלקו2, דר' ג'אן-ג'אק יצחק מרטינז1,2, דר' עדי יונס-לוי2

1מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל, 2המכללה האקדמית תל-חי

Little is known about the ability of various types of edible insects to support muscle growth in monogastric animals. 
Additionally, the high level of cuticle in insect meal may have negative effects on the digestibility and other characteristics 
of insects’ protein quality. We herein tested the effect of feeding C57BL6/J male mice with two types of known edible 
insects: Hermetia illucens (Black Soldier Fly larvae – BSF) and Apis mellifera (Western Honey Bee larvae) as the 
sole source of dietary protein, on body weight growth curve, energy intake and energy digestibility, nitrogen true 
digestibility and body protein gain. More importantly, we tested the effect of feeding mice with protein rich, yet cuticle 
poor fractions, extracted from BSF and Bee meals. All insect-based diets were izonitrogenous and their effects were 
compared with that of feeding on the regular chow diet and an izonitrogenous casein-based diet.

Our results show that weight gain of mice fed with BSF-meal match that of mice fed on regular chow diet, yet is slower 
compared to that of mice fed on casein-based diet (Casein). However, that was not the case for the body weight gain 
curve of mice fed on Bees-meal (Bees) that matched that of the Casein. Feeding mice with izonitrogenous BSF-meal, 
yet with lower levels of cuticle (BSF-1), resulted in a faster weight gain, compared to BSF diet that matched that of 
Casein diet. Further parameters as food intake, digestibility and net absorbed energy were influenced by the type of 
diet. These results show clear dietary benefits for using untreated Bees-meal, compared to the untreated BSF-meal, as 
a sole source of protein. Decreasing cuticle level did not affect dietary efficiency of Bees-meal but increased efficiency 
of BSF-meal to that of casein.
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זבוב החייל השחור ותוצרי גידולו גורמים לעיכוב נביטת צמחים
רונה ביבר ודר' עדי יונס-לוי, המכללה האקדמית תל-חי

זבוב החייל השחור )Hermetia illucens( נפוץ כיום בין קואורדינאטות 45°N ל- 40°S, ומצוי בגליל. הזבוב נחשב כחרק שאינו 
מזיק לאדם, לחי או לצומח, אינו מטריד ואינו נשא של מחלות. הוא משגשג על חומר אורגני מגוון ולפיכך ניתן להשתמש בו לעיבוד 
וצמצום כמויות של פסולת אורגנית. בכדי להשתמש בשיירים של הפסולת המעובדת לחקלאות יש לוודא כי הם נקיים מגורמים 
מזיקים, כמו זרעים פוטנטיים של עשבים שוטים. במחקר זה אנו בוחנים את השפעת עיבוד הפסולת באמצעות זבוב החייל השחור 
על נביטת זרעים. למחקר נבחרו ארבעה סוגי זרעים, עלקת מצרית )Orobanche( מזיק עיקרי בעגבניות ומודל לטפיל מוחלט, 
)Setaria verticillata( כמודל לדגן חד  זיפן מצוי  )Chenopodium album( כמודל לרחב עלים חד שנתי,  כף אווז לבנה 
שנתי, וחיטה זן רותה )זרעי הנגב( נבחר בזכות גודל הזרע הגדול. תוצאות המחקר, שנערך בגליל, הראו כי נוכחות רימות זבוב 
החייל השחור או תוצרי גידולם גרמו לירידה משמעותית באחוזי נביטת הזרעים שנבדקו, וכי עיכוב זה נגרם בשילוב של שלושה 

מנגנונים- הרס המבנה של הזרע, הפרשת חומרים מעכבים למצע והפרשת חומרים מעכבים נדיפים.

?)Acridoidea( בחגביים )self-medication( ריפוי עצמי בחרקים: האם קיים ריפוי עצמי
חן בר-לי נהור, דר' עדי יונס-לוי, דר' ג'אן-ג'אק יצחק מרטינז, המכללה האקדמית תל-חי

ריפוי עצמי בבעלי חיים הינו שימוש במטבוליטים צמחיים משניים כחומרים מעוררים, משלשלים, אנטיביוטיים, נוגדי טפילים או 
לסתירת רעלנים שונים. ישנן מגוון דוגמאות לתהליכי ריפוי עצמי בחיות בר ובחיות משק. בעבר נהוג היה לחשוב שריפוי עצמי 
מהווה התנהגות המצריכה תהליכי למידה וככזו ניתן היה לשייכה לחולייתנים בלבד. בשנים האחרונות מוצגות דוגמאות שונות של 
ריפוי עצמי הלקוחות מעולם החרקים. מבין התרכובות המשניות, הטאנינים, ידועים ביעילותם כנגד טפילים. למרות שאלו מיוצרים 
ידי שימוש במנגנונים  על  זאת  כושר הסתגלות לאכילת טאנינים.  מזיקים, חרקים שונים מציגים  גם לשם הגנה מפני  בצמחים 
 )Acridoidea( ביוכימיים ופיזיולוגיים שונים. במחקר זה נבחנת השאלה האם קיים ריפוי עצמי על ידי צריכת טאנינים בחגביים
בטבע והאם קיימת בחירה ואכילה של טאנינים בקרב חגבים חולים. בנוסף נבדק האם ישנו קשר בין צריכת טאנינים ומנגנוני הגנה 
מבניים וביוכימיים - בירוס הקוטיקולה וייצור מלנין. לשם בחינת הקשר בין אכילת טאנינים ומגנוני הגנה מבניים )בירוס ומלניזציה( 
בטבע נדגמו חגבים מאתרים שונים ברחבי הגליל. כל הפרטים עברו החדרה של סיב ניילון לאומדן מלניזציה. בדיקת המלניזציה 
התבצעה באמצעות עיבוד תמונה בתוכנת Image-J. בנוסף נאספו גללים לבדיקת טאנינים באמצעותRP-HPLC  וכן ע"י בדיקה 
כימית בעזרת reagent Folin–Ciocalteu. חוזק הקוטיקולה נמדד בעזרת מד קשיות. הפרטים שנדגמו עברו מיון טקסונומי 
וניתוח חברות באמצעות מדדי חברה אקולוגים. הארבה הנודד )L.Migratoria( והחגב המדברי )S.gregaria( משמשים כמודל 
מעבדתי בניסויי בחירת מזונות, שרידות פרטים מוטפלים והשפעת טיפול בטאנינים על מלניזציה והתנגדות קוטיקולה לחירור. 
מחקר זה מאפשר לבחון האם הטפלה וצריכת טאנינים בקרב חגביים מושפעות מהרכב חברת החגבים באזורים שונים בגליל; 
האם ישנה בחירה של מזונות עשירים בטאנינים בחגביים מוטפלים והאם בחירה זו קשורה למנגנוני ההגנה המבניים והביוכימיים 

של הפרט. זאת במטרה לקבוע האם ישנה התנהגות של ריפוי עצמי באמצעות טאנינים בקרב חגביים.
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Schistocerca gregaria ,תמותה ורמות ביטוי של קוטלי חרקים בארבה המדבר
Lethality and excretion patterns of low levels of pesticides in the desert locust, Schistocerca gregaria 

אדריאה גונזלס-קרלסון1, דר' ג'אן-ג'אק יצחק מרטינז2

1מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל, 2המכללה האקדמית תל-חי

Locusts are of interest for human consumption; therefore, it is important to understand how much pesticides are 
stored versus excreted within the desert locust, Schistocera gregaria , and where in the body the pesticides are 
stored. Fipronil is an insecticide from the phenylpyrazole chemical family whose mode of action is blocking GABA-
gated chloride channels causing hyper excitation of nerve and muscle cells.  It is used against the desert locust and 
is effective in low dosages in a large scale field setting (1-2g/hectare) and according to the United Nations Food and 
Agriculture Organization, the LD50 dosage for oral toxicity of fipronil in the desert locust is 0.092mg/g bodyweight. 
Flubendiamede is an insecticide from the ryanoid chemical family whose mode of action is blocking the ryanoid 
receptors which mediate calcium release in insect cells causing malfunction of neurons and muscles. Flubendiamede is 
a relatively novel pesticide and so there is currently no literature on the LD50 for the desert locust or any other locust 
for flubendiamede. Pesticides were administered individually in sugar water (10%) by pipette directly into the mouth 
while control groups were given sugar water alone; all were fed ad libitum on wheat sprouts. In tests for toxicity on 
122 individual locusts, we found the LD50 for fipronil to be 1% of the previously recorded LD50.  Fipronil was not 
excreted by the locust, and remained in the gut, as measured by GC-MS. In tests on 70 individuals, the LD50 detected 
for flubendiamide was quite high relative to the LD50 found for other insects: 0.15mg/g bodyweight.  Half of the dose 
was excreted by the locusts. The difference in locust mortality indicates that flubendiamide is a better choice to use 
on crops grown for raising locusts for entomophagy as other insects can be controlled effectively without damage to 
the locusts.
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מושב ד'. .2 חינוך ותרבות בגליל ובגולן

של  מבטם  מנקודת  בגליל  הערביים  ביישובים  מעשה(  )מרכז  תרבויות  מרובה  בארגון  עבודה 
העובדים ושל ההנהלה

גלית בוקריס, המכללה האקדמית תל-חי

מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד באה לידי ביטוי זהותם ותרבותם של עובדים במקום עבודה מרובה תרבויות, מנקודת מבטם של 
העובדים מהתרבויות השונות בדגש על יהודים וערבים ובהשוואה לעמדות הנהלת הארגון. המחקר התבסס בעיקר על ראיונות עם 
שישה עובדים יהודים, שישה עובדים ערבים, שלושה מנהלים בכירים ומנכ"ל הארגון. בנוסף נבחנו נתוני הצוותים ותנאי העסקה 
במחלקת משאבי האנוש בארגון ותיאור הארגון ופעילותו המופיעים באתר האינטרנט שלו. המחקר התבצע בעמותת 'מרכז' אשר 
חרטה על דיגלה את השיח האזרחי המשותף בחברה הישראלית. העמותה פועלת בכל הארץ אך פעולתה המתייחסת לחברה 

הערבית וקהל היעד מהחברה הערבית מתרכזת בישובים הערבים בגליל.

ביטויי הזהות והתרבות ב'מרכז מעשה' נבחנו בכמה מישורים: שלב איתור גיוס ומיון העובדים, תנאי העסקה, השיח המקצועי, 
לספרות  בהתייחס  נותחו  הממצאים  תרבותיות.  הרב  לקידום  הארגון  ופעילות  הארגוני  האקלים  בארגון,  תרבותי  והרב  הניהולי 

בתחום הרב תרבותיות. נערכה השוואה מסכמת בין הצוות הערבי אל מול היהודי וביחס להנהלה. 

הממצאים העלו שעמותת 'מרכז מעשה' מאפשרת לעובדים להביא לידי ביטוי את זהותם וייחודיות תרבותם במגוון דרכים ומקיימת 
שיח רב תרבותי בארגון במגבלות מסוימות תוך שמירה על אתוס יהודי ציוני ומתוך רגישות וצורך לקיים חיי שיגרה ומקצועיות שאינה 
נפגעת ואף נתרמת מהגיוון הקיים. התרבות השולטת היא תרבות הרוב היהודי, ועם זאת קיימת לגיטימציה ואפשרות לתכניות 
ולצוות הערבי בארגון להביא לידי ביטוי את תרבותם בימי הצוות ובתכניות הייעודיות המקדמות קידום חברה אזרחית משותפת. 
עדיין קיים פער בין ההצהרה והרצון שהביעו בהנהלה לקידום רב תרבותיות שוויונית לבין העדויות בתנאי העסקה והתחושה של 
העובדים הערבים בנוגע ליחס לחגים, להכרה בכאב ובעקירה, לנוכחות היהודית באדמות ערביות, למה שבין "יום העצמאות" או 
"יום הנכבה." נמצא כי דעות היהודים והערבים אל מול הארגון כמעט זהות ואף תואמות את התנהלות ההנהלה ותפיסותיה לגבי 
ניהול הארגון תוך התמודדות עם הגיוון והשוני ולקיחת האתגר והפיכתו למקור של כוח בארגון. ההצגה תסתיים בהמלצות יישומיות 

ומחקריות להנהלת הארגון וארגונים מרובי תרבויות בכלל.

 )המחקר בהנחיית פרופ' שמואל שמאי(

הגולן והחרמון, הירדן והכנרת בזמר הישראלי לאורך השנים
תמר צואלה וסיגלית קטן, המכללה האקדמית תל-חי

במחקר נבדק כיצד הגולן והחרמון מצטיירים בעיניי המשוררים, בהנחה שהמשוררים הם אלו המבטאים בכתב את רחשי ליבם 
של אזרחי מדינת ישראל. במלות חמישים שנה להתיישבות בגולן חיפשנו תשובות לגבי תפיסת הגולן בשירים שנכתבו עליו או 
בשירים בהם הוא מוזכר. ההנחה הייתה שכך ניתן לפענח כיצד מצטייר הגולן בעיני אזרחיה היהודים של מדינת ישראל. המחקר 
נערך בגישה איכותנית, מתוך ההבנה שמחקר מסוג זה כזה יאפשר להבין את החוויה של הכותבים המצטיירת בשירים. כפי שצבר 
בן יהושוע מדגישה, מחקר איכותני הוא מחקר בבני אדם, ומטבע הדברים עיסוק בחוויות אנושיות כרוך במצבים עדינים ורגישים 

)צבר בן יהושוע, 2001( ולכן בסוגיה הנחקרת מחקר כמותני לא היה יכול להגיע לאותה רמת עומק והבנה. 

בחנו את המסרים הגלויים והסמויים בשירים שנכתבו על הגולן, החרמון והכנרת על ידי משוררים שונים. נבחרו ונותחו כעשרים 
שירים מהתקופה של לפני מלחמת ששת הימים ועד שנת 1967. בשירים מוזכרים החרמון, הגולן, הכנרת והירדן.

וישראלים כלפי הגולן והחרמון.  יהודים  ילמדו על היחס של משוררים  השערת המחקר )שאוששה( הייתה שהשירים על הגולן 
השערה זו כללה כמה הנחות נוספות: השירים על הגולן יבטאו געגועים לארץ ישראל ונופיה, יבטאו תודעה לאומית וישקפו את 

תרבות העם היהודי. 
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רפורמת הסייעת השנייה בגנים בצפת 
עדי פרץ שחרור, המכללה האקדמית תל-חי

'הסייעת השנייה' מהווה הזדמנות לשינוי  במסגרת תפקידי כמנהלת מרכז לגיל רך בצפת אני מלווה צוותים חינוכיים. רפורמת 
בכל מערך העבודה בגני הילדים ומבטאת שינוי תפיסתי - מערכתי - מאפשרת הזדמנות למעבר מניהול היררכי ביורוקרטי לניהול 
דיאלוג רישתי והיא כוללת: תוספת של כוח אדם – סייעת – נוספת לצוות הגן, תוספת תקציבים להעשרה פדגוגית וחלוקה של 
אשכולות גנים לטובת מתן הדרכה על ידי "גננות מובילות". במחקר נבדקו השפעותיה של הרפורמה על העבודה היומיומית בגני 
הילדים מהבחינות השונות: פדגוגיה, טיפול בילדים, עבודת הגננת והסייעת ועוד? ומהן השפעות הרפורמה על עבודת הצוות בגן 
מנקודת מבטן של הסייעות, הגננות, המפקחות והגננות המובילות? שיטת המחקר הייתה מחקר איכותני מסוג ראיון עומק חצי 
מובנה עם כל השותפים ברפורמה בצפת ומחוץ לה וכן תצפיות על מפגשים קבוצתיים של אשכול גננות.  בהרצאה יוצגו ממצאי 
המחקר העיקריים, והמלצות ליישום בעקבותיהם – בהתייחס לכך שקיימת הסכמה בקרב כל המרואיינים והמתוצפתים במחקר 

זה כי הרפורמה היא לא פתרון מיטבי, נכון ומותאם. 

המלצות בהתייחס לגני הילדים באופן כללי

1 שינוי מספר ההגבלה של ילדים בגן מ 35 ל- 25 בלבד ופתיחת גני ילדים בהתאם לצורך שיעלה.	

1 הכרה בתפקיד הסייעת כפרופסיה מקצועית והובלה של תהליך לרכישת מקצוע אקדמי ומקצועי בהתאם. 	

1 ביצוע הכשרה לכלל הסייעות הקיימות עם מסלולי סבסוד מתאימים.	

1 מתקנים פיזיים מותאמים לילדים צעירים )3( מותאמים למשימות ההחלפה והניקיון של ילדי הגן וצרכיהם. 	

1 יש לבצע חשיבה יצירתית לגבי אופן חלוקת והענקת משאבי ההדרכה ולכלול את הסייעת כמודרכת.	

המלצות ביחס לרפורמה

1 הורדת קריטריון כמות הילדים בגן ל 25 ילדים )כיום 30( והרחבת שעות וימי עבודת הסייעת השנייה בהתאם לזמני פתיחת 	
הגן. 

1 הובלת והטמעה של שינוי – החשיפה לא הייתה מאורגנת ואחידה בפני הקהלים השונים: רשויות מקומיות, מפקחות, מנהלי 	
מחלקות, גננות וסייעות. עוד בשלב הזה מומלץ לבצע חשיפה מחדש לכל הרמות. 

1 יש חוסר בהתייחסות לנושאים חשובים, כמו אוכלוסיות רב תרבותיות וצרכיהן )עולים חדשים ויוצאי צד"ל( 	

1 הקמת מנגנון מפקח אחיד לרשויות המקומיות  	

1 יש לבחון את השתנות תפקידן של מפקחות גני הילדים ולהציע מודל מיטבי לניהול הצוות החדש שהוקדם בעקבות הרפורמה: 	
מפקחת, גננות מובילות, מדריכה פדגוגית ויועצת חינוכית ולהגביל את הגמישות המתאפשרת.

)המחקר בהנחיית פרופ' יובל דרור(
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תרומת הספורט לאינטליגנציה הרגשית ולרווחתם האישית של תלמידים עם הפרעת קשב וריכוז 
בבתי ספר בגליל העליון

ייטב שוורץ ויפעת בן-יצחק, המכללה האקדמית תל-חי

מחקר זה מבקש לבחון את תרומתה של פעילות ספורטיבית לאינטליגנציה הרגשית ולרווחתם האישית של ילדים ונוער המתמודדים 
עם הפרעת קשב וריכוז )ADHD(. ארבעת מונחים מרכזיים אלו- אינטליגנציה רגשית, רווחה אישית, פעילות ספורטיבית והפרעת 
קשב וריכוז, נבחנו בסקירת הספרות, כולל גם הקשרים האפשריים ביניהם. בסופה של הסקירה מוצגות הפרדיגמה המחקרית, 

שאלות המחקר והשערותיו.

לצורך בחינת הסוגיה הנחקרת, נבחר מערך מתודולוגי משולב – כולל מהות המדגם, הכלים וההליך המחקרי: איכותני )ארבעה 
בני/ות נוער שהתנדבו לענות על שאלות במסגרת ראיון עומק מובנה למחצה( וכמותי )שישים שאלונים שנאספו על ידי ילדים/ות 

ובני/ות נוער העוסקים בספורט(. 

מממצא המחקר האיכותני עולה כי עיסוק בספורט תורם לאינטליגנציה רגשית ולרווחה אישית במובנים רבים. השערות המחקר 
הכמותי לא זכו לאישוש מלא, כי אם חלקי בלבד, כאשר נמצא הבדל בין ילדים עם וללא ADHD רק במדד האינטליגנציה הרגשית 
קבוצת  בקרב  ולא  המחקר  קבוצת  בקרב  רק  נמצא  אישית  ורווחה  רגשית  אינטליגנציה  בין  קשר  האישית.  הרווחה  במדד  ולא 
הביקורת, הבדלים מגדריים אף הם משויכים רק למדד האינטליגנציה הרגשית, כאשר בנות דיווחו על ממוצע גבוה משל בנים 
יותר, מבין שלוש. הממצאים  והמבוגרת  ביותר  בין קבוצת הגיל הצעירה  ונמצאו הבדלים באינטליגנציה הרגשית רק  זה,  במדד 
יידונו ויסוכמו לאור הספרות המחקרית שהוצגה, תוך אינטגרציה בין ממצאי המחקר הכמותי והאיכותני, ציון המסקנות העולות 

מהמחקר, השלכות אפשריות הנגזרות ממנו, מגבלותיו והמלצות למחקרי המשך. 

)המחקר בהנחיית דר' עפרה ולטר(
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מושב ד'. .3 מחקרי פטריות בגליל, תחום מחלות צמחים

תופעת האסקה בגפן– בחינת שימוש בחיידק אנדופיטי כאפשרות להדברה ביולוגית
דר' ורד נאור1,  רוני ברקאי1, נטע וייס1, וסבולוד פייקוב1, רימה בורדוליי1, תרצה זהבי2,

1המכון לחקר הגולן,  2שה"מ משרד החקלאות 

תופעת האסקה בכרם נגרמת על ידי מספר מיני פטריות השוכנות ברקמות העצה של הצמח. לאחרונה, שיעור המחלה עולה 
בכרמים בוגרים וצעירים בעולם ובישראל והנזק הכלכלי בהתאמה. המחלה מתבטאת בכתמים אופיינים על העלווה ועל הפרי 
כל  של  פתאומית  התייבשות  מתרחשת  לעיתים  מאכל.  בענבי  בעיקר  יבול  ולאובדן  העלווה  של  חלקית  להתייבשות  הגורמים 
העלווה והפרי וכתוצאה מכך אובדן מוחלט של היבול באותה גפן. שלושה מיני פטריות עיקריים מעורבים ככל הנראה בתופעה: 
כי  אף   ,Fomitiporia mediteranea,  Phaeoacremonium aleophilum  ,Phaeomoniella chlamidospora
ידועים גם מינים נוספים. כיום אין תכשיר הדברה מאושר היעיל כנגד המחלה. בשנים האחרונות נערכים מחקרים רבים לבחינת 
השימוש בתכשירים כימיים או ביולוגיים כפתרון אפשרי כנגד גורמי מחלות בצמחים. לפיכך נערך ניסוי המשלב תנאי שדה וחממה 
על מנת לבחון יעילות תכשיר כימי בהשוואה לתכשיר ביולוגי. בניסוי נבחנה השפעת תכשירים ומועד הישום על התבססות נכגי 
שתים מתוך שלוש הפטריות המעורבות בתופעת האסקה. הניסוי נערך במערכת המדמה חדירת נבגים דרך פצעי הזמירה. לשם 
יום לאחר מכן.  רמת ההצלחה  ו60   30 זמורות שטופלו בכרם, אולחו באופן מלאכותי במעבדה מיד לאחר הריסוס,  יחורי  כך, 
כימיים  הן  נמצא שהשימוש בתכשירי הדברה  בכל המועדים.  בין 60-100%  נעה  בטיפולי הביקורת  של ההדבקה המלאכותית 
בין  יחד עם זאת, מידת העיכוב היתה שונה  ביולוגיים מנעו את ההדבקה ב50-85% מהזמורות המטופלות ביחס לביקורת.  והן 

התכשירים השונים. ממצאי הניסוי מראים היתכנות לשימוש בתכשירים ביולוגים להפחתת ההדבקה דרך פצעי הזמירה.

בתירס  מחלה  כגורמי   Harpophora maydis ל-   Macrophomina phaseoilina בין  הגומלין  יחסי 
ובכותנה

דר' אופיר דגני 1,2, שלומית דור 1, 2, יעל קנטר 2,  דניאל רגב 1, 2, דר' רוני כהן 3 , דר' און רבינוביץ1 

1מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל; 2 המכללה האקדמית תל-חי; 3 מנהל המחקר החקלאי, נווה יער, מרכז וולקני, משרד החקלאות

 Harpophora מחלות המועברות בקרקע עשויות להיגרם כתוצאה מכמה פתוגנים המשפעים זה על זה ועל הצמח. הפטרייה
maydis גורמת למחלת נבילה קשה )Late wilt( בזני תירס רגישים ומאופיינת בהתייבשות הצמח הבוגר כתוצאה מחסימת 
וגופי ריבוי  Macrophomina phaseolina מפתחת תפטיר  ידי הפטרייה. בדומה לכך, פטריית הקרקע  רקמות ההובלה על 
בצינורות ההובלה של מגוון פונדקאים, ואלו מביאים להתייבשות הצמח ונבילתו. צמחי כותנה מהזן פימה רגישים במיוחד למחלה 
זו. המצאות שני הפתוגנים יחד בצמחי כותנה חולים, באזור יבנה ב- 2017, העלתה את האפשרות לקשר ביניהם. בסדרת ניסויים 
המלווה באיתור מבוסס Real-Time PCR, בתירס וכותנה, בנבטים בתנאים מבוקרים, ובעציצים לאורך עונת גידול מלאה, נבחן 
יום, אילוח בשני הפתוגנים, שנבחן בהשוואה לאילוח בכל אחד   40 טיבם של יחסי הגומלין בין שני הפתוגנים. בנבטי תירס בני 
M. phaseolina בשורשי  H. maydis ברקמות השורש בתירס ואת כמות  DNA של  מהפתוגנים לבד, העלה את כמות ה- 
ימים בכותנה(, התקבלה ברקמות הגבעולים תמונה דומה   154 ו-  ימים בתירס  גידול מלאה )82  כותנה. בעציצים לאורך עונת 
בתירס, אך תמונה הפוכה בכותנה – ירידה בכמות היחסית של M. Phaseolina בצמח, בהשוואה לאילוח בפתוגן זה לבד. בתירס 
ובכותנה גרמה נוכחות שני הפתוגניים יחד לעליה במדדי הגידול )גובה, משקל שורש ומשקל נצר(, בהשוואה לאילוח בכל אחד 
מהפתוגנים לבד, אך בתירס היא לא השפיעה על ההתייבשות וגרמה לירידה במשקל היבול. בכותנה טיפולי האילוח לא השפיעו 
על מספר הזרעים, שהיה דומה לביקורת. ממצאים אלו מעידים על מעורבות שני הפתוגניים בגרימת מחלות התייבשות בתירס 
ובחינת המעורבות של  נוספים  בין הפתוגנים בפונדקאים  יחסי הגומלין  ובכותנה. התוצאות מעודדות הרחבת המחקר לבחינת 

פטריות נוספות דוגמת Fusarium verticillioides שנמצאה בצמחי תירס נגועים.



32

בידוד ואפיון של מיני Fusarium spp. הגורמים למחלת ריקבון עוגת הבצל )Allium cepa( בצפון 
ישראל

בן קלמן1,2, דר' אופיר דגני1,3  ושאול גרף1 

1מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל; 2אוניברסיטת בר-אילן; 3המכללה האקדמית תל-חי

בכל  ונפוצים  משמעותיים  כלכליים  לנזקים  גורמים   ,Allium cepa(( לבצל  כפתוגנים  הידועים   ,Fusarium של  מינים  מספר 
וריאציות פתוגניות ולגרום למחלת ריקבון במגוון  ידוע כפתוגן אגרסיבי המסוגל לעבור   ,F. proliferatum העולם. אחד מהם, 
פונדקאים. הוא מתקיים בהצלחה כספרופיט בקרקע ושורד ומפיץ עצמו באמצעות נבגים, זרעים נגועים, באדמה על גבי שאריות 
חומר אורגני, באמצעות מי ההשקיה, באמצעות ציוד חקלאי מזוהם, דרך האוויר או ע"י חרקים המשמשים כווקטורים. ההדבקה 
ולתסמינים של "חולי  וגורמת להופעת החמות בשורשים  מתרחשת באדמת השדה. הפטרייה חודרת לשורש או לעוגת הבצל 
)ינואר(. בעוגת הבצל או ברקמה פצועה התסמינים מתפתחים  נופל" בנבטים )צניחה ומוות של הנבט( בתחילת עונת הגידול 
לריקבון והשחרה לאורך הגלדים ולכלורוזה ונקרוזה בעלים. כל אלו גורמים לעיכוב התפתחות ובמקרים חמורים למוות הצמח. 
בשדה חקלאי הסמוך לקיבוץ אליעד שבדרום רמת הגולן, נדגמו באוקטובר 2017 בצלים נגועים מזן אורנלדו עם תסמינים של 
בודדו שלושה תבדידים. באמצעות אפיון מורפולוגי של המושבות, אפיון  ריקבון עוגת הבצל. מרקמת הצמחים הנגועה  מחלת 
לבצל,  כפתוגני  הידוע   ,Fusarium proliferatum כ-  שניים מהתבדידים  זוהו  מולקולארי,  וזיהוי  הריבוי  גופי  מיקרוסקופי של 
והשלישי כ- Fusarium acutatum. האחרון פחות מוכר כגורם לריקבון בבצל ועל כן הוא חשוד כטפיל משני )אופורטוניסט(. 
 )p<0.05( זרעי בצל מזן אורלנדו שאולחו בכל אחד משלושת התבדידים בנפרד, היו בעלי אחוז נביטה וביומסה נמוכים משמעותית
מזרעים בריאים. הזרקת תרחיף נבגים של תבדידים אלו לעוגת הבצל של בצלים מהזנים אורלנדו ונועם שנאספו משדה חקלאי 
בעמק החולה, גרמה להתפתחות אגרסיבית של ריקבון עם התפתחות תפטיר לבן על גבי הצד החיצוני. ממצאים אלו מעודדים 
את הרחבת המחקר לגבי מיני Fusarium המעורבים במחלת ריקבון עוגת הבצל בצפון ישראל, והינם שלב חשוב לקראת בחינה 

של שיטות הדברה ושיטות אגרוטכניות להפחתת נזקי המחלה.

הפחתת נזקי מחלת העובש הלבן באגוזי אדמה ועגבניות על ידי שילוב של כנות או זנים עמידים 
למחלה ושימוש בתכשירי הדברה

דר' מרי דפני ילין1, יהודית מוי1, דר' און רבינוביץ1, ואלרי אורלב1, דר' אסף חן1, שרה אגמון1, רן חובב2 ועומרי ליפשיץ3

1מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל; 2מנהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, משרד החקלאות; 3חברת רוטיליטי בע"מ

למחלת  כגורם  וידוע  בעולם,  אחרים  במקומות  גם  אדמה  אגוזי  של  קשה  פתוגן  מהווה   )Sclerotium rolfsii( רולפסי  קשיון 
זו מודרגת כפגע  "כימשון דרומי" )Southern blight( או "עובש לבן" )White mold(. בדרום מזרח ארה"ב, למשל, מחלה 
מספר אחד בגידול אגוזי אדמה, כאשר ההתמודדות עמה היא מורכבת ועיקר המאמץ הוא באמצעות בחינה ויישום של קוטלי 
פטריות. בישראל נערכו בעבר ניסויי שדה רבים על מנת להתמודד עם המחלה, ונבדקו השפעות של קוטלי פטריות שונים על עיכוב 
התפתחות המחלה. נמצא כי יעילות הטיפול בקוטלי פטריות היא נמוכה יחסית למתואר במקומות אחרים בארה"ב, כפי הנראה 
לתכשירי  נוסף  פתרון  היישום.  יעילות  את  שמונעת  המוגבלת  ותנועתם  והכבול  המינרליות  לקרקעות  התכשירים  ספיחת  בשל 
הדברה הינו שימוש בזנים סבילים למחלה הנעשה בעולם בעיקר באגוזי אדמה כאשר הזן "Bailey" מטיפוס וירג'יניה שטופח 
בצפון קרולינה, הינו זן העמיד למגוון מחלות ונמצא גם עמיד באופן חלקי לקשיון רולפסי. מטפחי עגבניות לעומת זאת, התקשו 
למצוא עמידות לקשיון רולפסי בזנים המסחריים, אך עמידות כזו נמצאה בכנות Beaufort ו Maxifor. תוצאות המחקר הראו 
כי בעגבניות: )1( שימוש בעגבניות מורכבות על גבי כנות Beaufort, Unifort ו RT88 מפחית את הנגיעות בשלבים מוקדמים 
של הגידול, באופן מובהק בהשוואה לשימוש בזן עגבניות לתעשייה שאינו מורכב; )2( יישום טופסטאר במינון של 1000 גר' לדונם 
הפחית באופן מובהק את הנגיעות בשורשי צמחי עגבניות, והעלה את היבול באופן מובהק. שימוש ב- 4 יישומים בנתיבו לאורך 
הגידול הפחית נגיעות בשורשים אך לא העלה את היבול באופן מובהק. באגוזי אדמה נצפה כי: )1( בזן הסביל B65, 100 גר' נתיבו 
)Tebuconazole ו- Trifloxystrobin( לדונם העלו באופן מובהק את היבול. בזן הרגיש הררי נדרש מינון גבוהה יותר של 200 
גר' נתיבו לדונם להעלאת היבול באופן מובהק; )2( בטיפול בטופסטאר )ח"פ Azoxystrobin( במינון של 2,000 )אך לא 1,000( 
סמ"ק לדונם נמצאה פחיתה מובהקת במספר מוקדי הנגיעות, מס' הצמחים הנגועים לחזרה, ומספר הצמחים הנגועים למוקד 
F8 של הכלאה בין הורה רגיש לעמיד  לעומת טיפול הביקורת. בנוסף, הייתה עלייה מובהקת ביבול; )3( סריקה של אוכלוסיית 
לעמידות לקשיון רולפסי חשפה כי קווים  אפילים, בעלי צורת צימוח שיחית, עמידים כנגד הצהבה, בעלי תרמיל מחוספס וחזק, 
ובעלי שומן נמוך וחלבון גבוהה בזרע עמידים יותר למחלה ביחס לקווים שאינם נושאים תכונות אלו. לסיכום: מחקר זה מראה מגוון 
דרכים להתמודדות יעילה עם מחלת העובש הלבן באגוזי אדמה ועגבניות. בנוסף ראינו כי צילום החלקה על ידי רחפן יכול לאתר 
נפילות מוקדמות בחלקת עגבניות לתעשייה, ובכך להתריע על מוקדי הנגיעות, ולכוון את החקלאי לטיפול ממוקד בחלקה. בשנה 

הקרובה ברצוננו לחזור על הניסויים במטרה לגבש המלצות לחקלאים להתמודדות עם המחלה. 
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מושב ה'. .1 ממצאי מחקרים חדשים של מוקד המחקרים באגמון החולה

כיצד מוצא העטלף את העץ?

דגמי תנועת שיחור מזון של עטלפי פירות בעמק החולה
דוד שהמי1, פרופ' רן נתן1

סילברמן,  אלכסנדר  ע"ש  החיים  למדעי  המכון  והתנהגות,  אבולוציה  לאקולוגיה,  המחלקה  תנועה,  של  לאקולוגיה  1המעבדה 

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים

שיחור מזון – הפעילות השגרתית של חיפוש מזון והשגתו – הינו אחד מתהליכי התנועה העיקריים והחשובים המבוצעים בידי בעלי 
חיים והוא בעל חשיבות רבה לתהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים מרכזיים, החל מסיפוק דרישות אנרגטיות בסיסיות של הפרט, דרך 
אינטראקציות טורף-נטרף, הפצת זרעים ועד השפעה על מבנה חברה אקולוגית. מסיבה זו ישנה חשיבות רבה בהבנת הגורמים 
המשפיעים על דגמי שיחור מזון בטבע. עטלף הפירות הינו יונק לילי חברתי החי במושבות גדולות המונות מאות פרטים במערות 
או מבנים נטושים וניזון כמעט אך ורק מפירות. במחקר זה לכדנו עטלפי פירות על עצים או במערות בעמק החולה והצמדנו עליהם 
משדר זעיר דמוי-GPS המאפשר מעקב בזמן אמת אחר מיקומם בעת שהם משחרים למזון ברחבי עמק החולה. כך אספנו מאגר 
חסר תקדים בהיקפו של נתוני תנועה ברזולוציית זמן של שניה מ-129 עטלפי פירות לזמן מצטבר של 1396 לילות. ניתחנו את 
נתוני התנועה באמצעים סטטיסטיים ובמודלים בניסיון להבין מהם הגורמים העיקריים המשפיעים על שיחור המזון של העטלפים, 

תוך התמקדות ביכולות הניווט וגילוי עצי הפרי, השפעות של דגמי פיזור עצי הפרי המרחב, והשפעות חברתיות.

ישרים להפליא לאורך  כי עטלפי הפירות כמעט לעולם אינם מבצעים חיפוש אקראי אחר עצי פרי, אלא עפים בקווים  מצאנו 
זו  מתקדמת  ניווט  יכולת  לילה.  אחר  לילה  וחוזרים  רבה  נאמנות  מראים  הם  אליהם  עצים  של  מצומצם  מספר  אל  קילומטרים 
עצמי  מיקום  לחשב  היכולת  בשילוב  ומועד הבשלתם,  העצים  מיקום  לגבי  טווח  ארוך  מרחבי  זיכרון  קוגניטיבית":  "מפה  מכונה 
ביחס לעצים בכל מקום בשטח המחיה של העטלף, אשר מגיע למאות קמ"ר, גם אם העצים אינם בטווח ראייה. מצאנו גם כי 
העטלפים בוחרים אזורים בהם צפיפות עצי הפרי גבוהה באופן משמעותי יותר מאשר באקראי, אך זהו כנראה אינו הגורם העיקרי 
המשפיע על בחירתם. שייכות לקבוצה חברתית גם היא קובעת במידה מסוימת את בחירת העצים: עטלפים שנלכדו על אותו 
עץ ממשיכים לחלוק גם עצים אחרים באופן מובהק, אך "קבוצות אכילה" אלו דינאמיות והחברות בהן אינה קבועה וגם לא תלויה 

בקרבה משפחתית. 

ניטור, מעקב ואומדן נזקי מכרסמים בשדות אספסת בעמק החולה באמצעות רחפנים
דור קשת1, עדו יצחקי1,  דר' דן מלקינסון2,3, דר' אנה ברוק2, קרן סלינס2 ודר' מוטי צ'רטר3

1אוניברסיטת חיפה, 2החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה, 3מכון שמיר למחקר, אוניברסיטת חיפה

השיטות  בשדה.  מכרסמים  במחקר  בעייתיות  ישנה  אך  ובעולם,  בארץ  החקלאיים  לשדות  רבים  נזקים  מסבים  מכרסמים 
הקונבנציאליות לסקירת מכרסמים, הנהוגות כיום, כגון ספירת מחילות, מעקב אחרי גללים, פיזור מלכודות וכדומה, דורשות זמן 
רב, כרוכות בעלויות גבוהות ובכוח אדם רב. כמו כן, בעת דגימת השדות, יש הפרעה מאסיבית הן לחיות המודל והן לבע"ח בקרבת 
השדה. בשנים האחרונות חלה עליה במחקרים, הנעזרים בשיטות של חישה מרחוק ע"י רחפנים ובאיסוף נתונים ברזולוציה גבוהה, 
בשלל נושאים וביניהם מעקב תדיר אחר שדות חקלאיים, הידרולוגיה, ניטור שריפות ועוד. יחד עם זאת, נכון לעכשיו, לא נעשה 
שימוש באמצעי חישה מרחוק כדי לאמוד נזקים בחקלאות, הנגרמים ע"י יונקים ספציפיים. בניגוד לשיטות הקונבנציונליות במחקר 
מכרסמים, השימוש ברחפן חוסך זמן, מפחית כוח אדם ומצמצם את ההפרעה והנזק לסביבה. אנחנו מציעים מחקר שמטרתו 
לאמוד את נזקי וגודל אוכלוסיות המכרסמים, ע"י בחינת הקשר בין מספר מחילות המכרסמים, יבול האספסת ומספר המכרסמים 
שנלכדו, לאינדקסים של צמחיה שחושבו מצילומי רחפן. לשם כך, דגמנו 112 חלקות של 100 מ"ר ב-9 שדות אספסת בעמק 
החולה. בכל חלקה ספרנו מחילות מכרסמים ופיזרנו 20 מלכודות בקרבת המחילות ובסה"כ נתפסו 130 עכברים ו-159 נברנים. 
בכל חלקה קצרנו ושקלנו את יבול האספסת בשני מ"ר. בנוסף, צילמנו כל שדה ברחפן ובעזרת המעבדה לספקטרוסקופיה וחישה 
מרחוק באוניברסיטת חיפה, חישבנו שני מדדים של צמחיה- NDVI ומודל לחישוב הביומסה, שפותח במעבדה. תוצאות המחקר 
מלמדות שלמספר המחילות מתאם שלילי לכמות היבול, מתאם חיובי למספר הנברנים ומתאם שלילי למספר העכברים. יתרה 
ולביומסה. בנוסף, נמצא מתאם שלילי בין מספר הנברנים למספר העכברים,   NDVI-מכך, למספר המחילות מתאם שלילי ל
ממצא המהווה אינדיקציה לתחרות בין-מינית. ע"פ התוצאות, אנו מסיקים שהנזק הרב ביותר לשדות האספסת בעמק החולה, 
נגרם ע"י הנברנים. מכיוון שנמצא קשר בין מחילות המכרסמים למדדי הצמחייה שחושבו מתמונות הרחפן, אנו מציעים שימוש 

נרחב יותר ברחפנים, במחקרים התנהגותיים, אקולוגיים ויישומיים. 
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אגנים ירוקים בתעלות ניקוז חקלאיות לצמצום תנועת זרחן משדות חקלאיים אל דרכי המים
עידן ברנע2,1 , פרופ' איגי )מיכאל( ליטאור3,2,1 ודר' טוביה יעקובי4,2

1מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל, 2האוניברסיטה העברית בירושלים, 3המכללה האקדמית תל-חי, 4נס טוב ייעוץ חקלאי בע"מ

באגני היקוות בהם מתקיים ממשק חקלאי אינטנסיבי קיים פוטנציאל גבוה לפגיעה באיכות המים במורד הנחלים ובאגמים. בעייתית 
 )Eutrophication( ולהגדלת פוטנציאל איטרופיקציה )N/P( במיוחד פליטת הזרחן שעלולה לגרום להקטנת יחס חנקן לזרחן
הזיהום מהשטחים  למניעת  טוב  עדיין מענה  אין  כן,  פי  על  שונים. אף  לצרכים  במים  ביכולת השימוש  ולפגיעה  גופי המים  של 

החקלאיים בעיקר מפני שמקור הזיהום אינו נקודתי. 

פרויקט החולה שהושלם ב-1994 נועד בעיקרו למנוע את שטיפת הנוטריינטים במורד האגן, אולם לאחרונה נטען כי מאז הפעלת 
פרויקט החולה והאגמון כאגן ניקוז מופרד מאגן הירדן העליון, ניכרת חוסר יציבות אקולוגית באגם הכנרת. אחת הטענות העיקריות 
מתייחסת למחסור בתרומת החנקן על פני עודף בזרחן המגביר את אירועי פריחת האצות הכחוליות. כתוצאה מכך עולה הצורך 

לבחון דרך שתאפשר הזרמת מי הניקוז מקרקעות החולה למורד האגן תוך בקרה על שטיפת הזרחן.

 VADDs - Vegetated( החקלאיות  הניקוז  בתעלות  צומח  מבוססי  ירוקים  אגנים  של  יישום  כי  נטען  העבודה  בהיפותזת 
Agricultural Drainage Ditches( עשוי להחזיר את התפקיד ההיסטורי שמילאו שטחי הביצה כפילטר הטבעי באגן ההיקוות 
)'the kidney of nature'( על ידי קליטת תשטיפי הזרחן מהשדות החקלאיים. שיטה זו מקרבת את הטיפול בזיהום אל המקור 

תוך שימוש בתעלות קיימות הסמוכות לשדה החקלאי כמערכת לביסוס הצמחייה המזדקרת. 

בסדרת ניסויים בקנה מידה גדול )Large scale experiment( במערכת אגנים הירוקים שהוקמה כמודל ל- VADDs נמצא כי 
במצב של פליטת בסיס של זרחן ניתן למנוע את פליטת הזרחן מחד מבלי לצמצם בתרומת החנקן מאידך. סילוק הזרחן הממוצע 
לעונת גידול אחת באמצעות הצומח הגיע ל- grP m-2 6.8 בסוף המצוי ול- grP m-2 9.8 בגומא השופע אשר ניתן לתרגום 
כי באמצעות מערכת האגנים הירוקים  כן, נמצא  יתר על  ניקוז אופיינית.  100m תעלת  KgP לכל  לפוטנציאל סילוק של 2-3 
ניתן להקטין את פליטות הזרחן גם באירוע פליטה חריג של פי חמש מפליטת הרקע. בבחינת פוטנציאל יישום השיטה במערכת 
התעלות בשטחי כבול החולה עולה כי ניתן יהיה לסלק כשני טון זרחן בעונת גידול אחת מבלי להפחית משמעותית את תרומת 

החנקן.

 :)Halcyon smyrnensis( שירה וצבע בשלדג לבן-החזה

הקשר בין אופן ביטוי סיגנלים להצלחת הרבייה
דנה קליין, פרופ' יזהר לבנר ודר' יוני וורטמן, המכללה האקדמית תל-חי 

פאונת העופות היציבים בארץ ישראל מתאפיינת בין היתר גם במינים אוריינטלים. אולם, יחסית למינים פליאוארקטיים, האקולוגיה 
.).Halcyon smyrnensis s(  של מינים אלו, על פי רב, נחקרה פחות. דוגמא למין שכזה הוא השלדג לבן-החזה

יציב ונפוץ מאוד בישראל, המתאפיין בסיגנלים בולטים של צבעים עזים ושירה חזקה  השלדג לבן-החזה  הינו טורף גנרליסטי, 
ומגוונת. למרות כל זאת, קיים מידע מחקרי מועט על האקולוגיה של המין. מחקר זה מתמקד באקולוגיית הרביה של שלדג לבן-

החזה ובודק האם קיימת דו-פרצופיות זוויגית, בדגש על שירה וצבע ותפקידם כסיגנלים סקסואליים במין זה.

במהלך שתי עונות קינון בשנים 2017-2016 ביצענו ניטור ומעקב תצפיתי אחר 52 קינים פעילים של שלדג לבן החזה?, בתא שטח 
של 20 קמ"ר באזור אגמון החולה. באמצעות מעקב אחר הצלחת קינון, הקלטת קולות השלדגים, ניתוח גנטי של הזוויגים וניתוח 
אקוסטי של הקולות, מצאנו כי קיים רפרטואר קולי רחב המורכב מכעשרה סוגי קולות ובוצעו איפיון והגדרה של הקולות השונים. 
דיגום תדירות הביטוי של מגוון הקולות לאורך חודשי השנה הראה קשר חיובי בין עונת הקינון לשירת long trill ואילו סוג הקול 
long trill הראה כי קיימת דו-פרצופיות  ניתוח אינדיבידואלי של שירת  rattle היה בקורלציה למספר הפרחונים באוכלוסיה. 
זוויגית עבור שירה זו וכי קצב ההברות ב- long trill אצל הזכר נמצא כמנבא מובהק של הצלחת הרבייה, כאשר זכרים בעלי קצב 

גבוה היו בעלי גודל תטולה גדול יותר.

בסיס  ויוצרים  בישראל  לבן החזה  אוכלוסיית שלדג  עבור  ידע ראשוני, מבוסס מחקר,  ותוצאותיו מהווים מקור  ממצאי המחקר 

נתונים רחב שעשוי לשמש למחקרי המשך בתחומים שונים כגון ביואקוסטיקה, זיהום סביבתי וגנטיקה של אוכלוסיות.
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בחינת גידול טף בעמק החולה: גרגר קטן עם פוטנציאל גדול
שירן בן זאב1, דר' און רבינוביץ2 ופרופ' יהושע סרנגה1

1האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החקלאות מזון ומדעי הסביבה

2מו"פ צפון

בן-חילף טף )Eragrostis Tef( הוא צמח ממשפחת הדגניים שמקורו באתיופיה, שם הוא מהווה מוצר יסוד ונצרך בד"כ כלחם 
תוסס הנקרא אינג'רה או בתור דייסה. הטף נודע בעשורים האחרונים כ"מזון על" נטול גלוטן, דבר שהגביר את הביקוש אליו בקרב 
שוחרי בריאות וגרם להתעניינות גוברת בגידול טף מחוץ לאתיופיה. בישראל יש עניין בגידול הטף המונע ממספר סיבות: ראשית, 
ביקוש מצד אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, ושוחרי מזון הבריאות, שנית, הצורך  להרחיב ולגוון את סל גידולי השדה. הטף מהוה גידול 
אטרקטיבי לתנאי ישראל בזכות עונת הגידול הקצרה, מחירם הגבוה של הגרגרים ואיכותו הגבוהה כשחת למספוא. הכנסת גידול 

הטף לעמק החולה עשויה להיות תוספת משמעותית למחזור גידולי השדה בעמק.

מטרת המחקר הייתה לבחון את היתכנות גידול הטף בעמק החולה כגידול רב קצירי לגרגרים ולמספוא כחלופה רווחית לגידולים 
הקיימים.  

בקיץ 2018 בוצע ניסוי לבחינת השפעת צפיפות הזריעה על יבול הטף בעמק החולה. ארבעה זני טף נזרעו בעומדים המקבילים 
ל- 900, 600 ו- 300 גר' לדונם. נמצא כי עומד הזריעה לא השפיע בצורה מובהקת על אף אחד מהמדדים שנבחנו: מועד הפריחה, 
גובה הצמחים, אורך וסוג המכבד, יבול הגרגרים והביומסה, למעט הרביצה, שהיא מהבעיות החשובות ביותר הפוגעות בייצור טף 
בעולם. בנוסף, יבול הגרגרים בזנים שנבחנו נע בין 109 ל- 201 גר' למ"ר )בקציר אחד( ויבול הביומסה בין 2 ל- 2.9 ק"ג למ"ר.  
בתצפית לבחינת גידול טף למספוא התקבל סה"כ יבול ביומסה בשלושה קצירים )כשישה חודשי גידול( בטווח שבין 2.9 ל- 3.8 

ק"ג למ"ר. 

על סמך תוצאות הניסוי, נראה כי ניתן לגדל טף בהצלחה בתנאי עמק החולה. התוצאות שהתקבלו עד כה מעידות כי ניתן להקטין 
את הרביצה באמצעות עומד נכון. יתרון נוסף לזיהוי צפיפות הזריעה המתאימה ביותר נובע מכך שזריעה בעומד נמוך מהמומלץ 

בספרות )מעל 1 ק"ג לדונם( מאפשרת לחסוך בזרעים תוך שיפור ביצועי הגידול. 

לגרגרים  טף  גידול  של  נוסף  ניסוי  מתוכננים  ב-2019  באביב.  הטף  של  ההתחדשות  יכולת  לבחינת  למעקב  הושארו  הצמחים 
בעומדים שונים, וניסוי מנות השקיה בגידול לגרגרים.
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מושב ה'. .2 הכלה והכללה בהתיישבות השיתופית

מעגלי שייכות בקהילה
אילנה שריג היוז, אוניברסיטת חיפה ומכון מנדל

בהרצאה זו יוצג מודל "מעגלים" שמטרתו יצירת מעגלי שייכות סביב אנשים עם מוגבלויות שחיים בקהילה. בשנת 2012 אשררה 
ממשלת ישראל את האמנה הבינ"ל בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות הכוללת גם את הזכות לחיים עצמאים ושילוב בקהילה. 
מאז התקיימו תהליכים משמעותיים לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה. בין השאר תהליכי יציאה של אנשים מהוסטלים 
ומוסדות, שילובם בקהילה תוך התאמת התנאים ויצירת תשתית שירותים המקלים על השתלבותם בה. יחד עם זאת מחקרים 
רבים מצביעים על כך שאנשים עם מוגבלויות חווים בדידות וחוסר במעגלים חברתיים שייצרו איכות חיים והכלה אמיתית ומלאה 

שלהם בקהילה.

ובשילוב עם תכנית  מודל לשילוב בקהילה שנוסה במסגרת הסטאז' במסגרת הלימודים במכון מנדל למנהיגות  יוצג  בהרצאה 
'ישראל מעבר למגבלות' של ג'וינט ישראל. המודל שהופעל במסגרות דיור תומך עסק בבניית מודל הדרכה למתאמי טיפול. מטרת 

המודל היא להפוך אותו לישים ולזמין עבור כלל חברי הקהילה. ההרצאה תתמקד ביישום המודל בקהילות קיבוציות.

השפעתה של יזמות מכילה על קהילת יעוד קיבוצית
דר' אורלי גנני, מכון שמיר למחקר

יד  המחקר  במכון  המתקיים  והכלה"  יעוד  "קהילות  בנושא  מחקרי  פרויקט  במסגרת  הנערך  מחקר  מציגה  המוצעת  ההרצאה 
טבנקין. 

המחקר מבקש לבחון את ההשפעות של יזמויות מקומיות הכוללות מפעלי הכלה במרחב היישובי והקהילתי על הקהילה הקיבוצית 
ועל הרעיון האנתרופוסופי בו מאמינים חברי היישוב. שאלת המחקר בוחנת מה מתרחש במסגרת מפגש בין אוכלוסיות מוכלות/

מכילות/מכלילות? כיצד המפגש ו/או החיים המשותפים משפיעים על אנשי הקהילה הקיבוצית? כיצד פרויקטים כאלו המתנהלים 
בחצר היישוב משפיעים על תרבות הקהילה ועל הפעילויות היומיומיות של אנשי הקהילה? 

המחקר שילב בין גישות מחקריות כמותניות ואיכותניות. נערכו כשלושים ראיונות עומק וכן מועבר שאלון לכלל התושבים. לכלל 
תושבי היישוב. שאלות כללו התייחסות למכלול החיים ביישוב. ליישום האידאולוגיה היישובית ולפרקטיקות היזמיות בחיי היומיום 
ביישוב. וכן שאלות על הקשר למקום ולקהילה, שביעות רצון מתהליכים חברתיים וקהילתיים הכוללים קליטה ופרנסה וכן אורחות 

החיים ותחושת החוסן הקהילתי.

משלבות  המסגרות  מכילות.  יזמות  של  מסגרות  ארבע  הרדוף,  קיבוץ  בקהילת  הרדוף.  בקהילת  וראשון  חדשני  מחקר  זהו 
התחתון  בגליל  ציפורי  נחל  באזור   1982 בשנת  הוקם  הרדוף  קיבוץ  מגוונות.  אוכלוסיות  וכוללות  ופרקטיקה  חינוך  אידיאולוגיה, 
בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל על-ידי קבוצת צעירים ומשפחות אשר ביקשו לייסד קהילה קיבוצית ברוח חדשה מתוך 
קשר לאנתרופוסופיה. עם השנים התפתחה בהרדוף פעילות ענפה בתחומי החינוך, שיקום, רפואה, אמנויות, חקלאות ומזון אורגני.  
בקיבוץ מתקיים מפגש בין שתי גישות אידיאולוגיות. זו השיתופית הקיבוצית של ערכים שיתופיים וקולקטיביים וזו האנתרופוסופית. 
האנשים בקהילה פוגשים את האידיאולוגיות הללו בחיי היומיום, ומיישמים אותן בפרקטיקות שונות. הפרקטיקות כוללות את חיי 
העבודה והיחד הקהילתי של אחרי העבודה ומתבטאות במכלול ארוחות החיים: בחיי קיבוץ משתנה )משנת 1991(, באדריכלות 
תורת  ערכי  על  הפועל  ספר  בבית  בקהילה,  למסגרות  מיוחדים  צרכים  בעלי  אנשים  של  והכלה  שונות  בקבלת  והנוף,  הבתים 

האנתרופוסופיה, בחיי תרבות פעילים ועוד. ניתוח ההשפעה של האוכלוסיות ביישוב על תושבי הקהילה מהווה חידוש מחקרי.

קול הקהל בקהילה: מפגש בין אקדמיה לשטח
אורי הייטנר, מכון שמיר למחקר

מפגש בין התיאוריה לשטח בו יענו נציג מכל אחד משלושת הישובים המשלבים בין דתיים לחילונים בגליל )אשחר, נטור ושלפים( 
לשאלות יזומות של המנחה, כגון:

מהו הרעיון המכונן של היישוב?

כיצד רעיון זה בא לידי ביטוי בפרקטיקות הקהילתיות ובאורחות החיים היומיומיים בקהילות )חינוך, תרבות וכד'(?  

האם וכיצד לדעתך הרעיון והפרקטיקות היישוביות תורמות לחוסן קהילתי?

מהם הקונפליקטים והאתגרים איתם מתמודדות הקהילות ומהם הדרכים והמנגנונים שנקטו אל מול אותם אתגרים וקונפליקטים? 

מה ההשפעה של הישוב על מעבר לגדרות הישוב?   



37

מהכללה לכאורה להכללה בפועל: מה זה להיות בית ספר מכליל?
דר' מיכל ראזר, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

עם  ויחד  אחידים  בינלאומיים  אקדמיים  בסטנדרטים  עמידה  יעדים:  בשני  לעמידה  עצמה  את  מכוונת  הציבורי  החינוך  מערכת 
זאת, הכללה של מירב הילדים ובני הנוער בתוך מעגל לומדים אחד. בפועל מתקשה מערכת החינוך לעמוד בשני יעדים האלה 

הנתפסים כיעדים סותרים.

הצגה זו תתמקד בתהליך של  חקר מקרים, המדגים טענה לפיה  הקושי להחיל את ההכללה נובע מהניסיון להכליל תלמידים 
המתקשים בלימודיהם בתוך בית ספר מדיר. המפגש עם תלמידים הבאים מרקע של הדרה חברתית הוא לעיתים קרובות מפגש 
עם תלמידים אשר מאופיינים בהימנעות  מלמידה, הימנעות מקשר, התרסות, התנהגות אלימה, פריצת גבולות וכד'. התנהגויות 
המשמשות אמצעי בעבור אוכלוסיות אלה להביע חרדה, זעם ומחאה הקשורים לתחושת השוליות שלהם, מאידך התנהגותם 
נוטים להתמודד עם התנהגויות אלו ללא התייחסות מעמיקה  זו מנציחה את השוליות שלהם ביחס לסובבים אותם. בתי ספר 
ליישם מדיניות של הכללה, אולם  והרגשי של הדרה חברתית. בתי הספר עושים, לכאורה, פעולות על מנת  להקשר החברתי 

הניסיון להכליל מתרחש מבלי לשנות את השיטות ותפיסות ההוראה ואת התרבות הבית ספרית.  

הגישה המכלילה אשר תוצג מציעה להתבונן על התנהגות התלמידים ולפרש אותם כחלק מהקונטקסט של הדרה חברתית ובתוך 
ההוויה הרגשית של משמעות ההדרה. 

היו  "רגיל"  באופן  אימצו פרקטיקות מכלילות בעבודה עם תלמידים אשר  בתי ספר אשר  דוגמאות של  נביא  במסגרת ההצגה 
מוצאים את עצמם בשוליים של בית הספר. בתי ספר  אלו מצליחים לייצר מציאות חלופית, רגשית חברתית ואקדמית, עבור 
תלמידים אלו. ההמשגה תתבסס על האופן שבו מאתרים בתי הספר את נקודות המפתח אשר מאפשרות למורים לאמץ מעשים 

והתנהגויות המקדמים הכללה, והפיכתן  לכלי עבודה.  
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מושב ה'. .3 מחקרי אקולוגיה וביוטכנולוגיה של פטריות

ייצור האנזים ליגנין פראוקסידאז ע"י הפטרייה Phanerochaete chrysosporium ברמה תעשייתית 
ליישום קוסמטי

דר' פאולה פיטשני, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל והמכללה האקדמית תל-חי

פטריית הרקב הלבן Phanerochaete chrysosporium מסוגלת לפרק ולעכל ליגנין וחומרים רעילים מזיקים לסביבה, בקצב 
מהיר יותר ובטווח רחב יותר מכל קבוצה מיקרוביאלית אחרת. מערכת פירוק ליגנין של הפטרייה מורכבת משתי משפחות עיקריות 
של פראוקסידאזות חוץ תאיות שדורשות מי חמצן לשפעולן: משפחת הליגנין פראוקסידאזות )LIP( ומשפחת הפראוקסידאזות 
תלויות יוני מנגן )MNP(. הטבע הלא ספציפי ופוטנציאל חמצון היוצא דופן של LIP משכו עניין לא מבוטל מתחום פירוק מזהמים 

אורגנים, הלבנת סיבים, או הפיכת ביומסה ליגנוצלולוזית לדלקים.  

מוצרים להבהרת העור הפכו פופולריים יותר ויותר בשנים האחרונות. המטרה העיקרית של מוצרי הבהרת העור היא להבהיר או 
להלבין את העור או לטיפול בהפרעות פיגמנטציה, כגון נמשים, סימני הריון וכתמי גיל. סוגים שונים של מוצרים להבהרת העור 

זמינים כיום.

 leucoderma -מוצרים אלה הם בדרך כלל לא יעילים ועלולים להזיק לעור מכיוון שנמרחים ברצף על העור ועלולים להוביל ל
תמידית ותופעות לוואי כגון dyschromatosis ופריחה.

פותח מוצר להבהרת העור, המבוסס על חמצון של פיגמנט העור מלנין ע"י LIP. ידועים שני פולימרים עיקריים של מלנין: הפיגמנט 
 )5,6-dihydroxyindole )DHI חום כהה/שחור: אאומלנין והפיגמנט צהוב/חום אדום: פאומלנין. אאומלנין מורכב בעיקר מיחידות
 benzothiazine. מכיל בעיקר יחידות phaeomelanin ואילו acid )DHICA(- dihydroxyindole-2-carboxylic-,65ו

LIP מסוגל לפרק ביעילות את הפיגמנט אאומלנין, אשר לו מבנה כימי דומה לליגנין, הסובסטראט ספציפי של LIP, בכ-60%.
גדול,  מידה  בקנה  הופק   LIP ברמה תעשייתית.   LIP לייצר  כדי  רחבה  עבודה  נעשתה  העור  להבהרת  לפיתוח המוצר  במגביל 
בפרמנטורים של 15000 ליטר בפעם הראשונה ובהצלחה רבה, כאשר תאי הפטרייה היו מקובעים לפוליאורתאן וגדלו תחת עקת 

חמצן.   

המוצר להבהרת העור מבוסס על LIP בנוי משני קרמים, האחד מכיל את האנזים והשני מכיל חומר משפעל. מורחים את הקרמים 
אחד אחרי השני על העור, פעמיים ביום. המוצר מסוגל להבהיר את העור באופן יעיל בתוך 7 ימים ובנוסף הוכח כחומר בטיחותי 

לעור. 

עיכוב התפתחות עבש בסביבת זבוב החייל השחור
דר' עדי יונס-לוי1, דורון לוי2, דר' חן כץ2

1המכללה האקדמית תל-חי; 2מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

עובשים הם בין גורמי הפגיעה העיקריים בחקלאות ומהווים בעיה מרכזית בתחום שימור תוצרת חקלאית ואחסון מזון. קיימים 
חומרי הדברת עבשים רבים, רובם סינטטיים או מינרלים. חלק מחומרי ההדברה ידועים כפוגעים בסביבה ומעט ידוע על השפעת 
השאריתיות שלהם על בריאות האדם. בעקבות זאת יש חיפוש מתמיד אחר חומרי הדברת עבשים טבעיים. עבשים מתפתחים 
במהירות על חומרים אורגניים שאינם מטופלים בקוטלי עובשים. אם זאת, ברוב ערמות הפסולת האורגנית שאינן מטופלות ע"י 
האדם, העובשים לא משגשגים. ההנחה שלנו היא כי למגוון הביולוגי בתוך ערמות אלה יש השפעה מעכבת על היווצרות העבש. 

מבין השוכנים הטבעיים בערימות פסולת אורגנית מצויות רימות זבוב החייל השחור.

מלא,  גלגול  מחזור  לזבוב  ובגליל.  בארץ  בעולם,  רחבה  תפוצה  בעל  זבוב  )Hermetia illucens(הינו  השחור    החייל  זבוב 
הביצים מוטלות מעל לערמות הפסולת, מהן בוקעות הרימות הצעירות, אשר נופלות אל הפסולת וניזונות ממנה במהלך תקופתן 
הלרוואלית. לקראת ההתגלמות נודדים הזבובים אל מקום יבש מחוץ לפסולת ומתגלמים בו. הבוגרים, אשר מגיחים מקופסאות 
הגלמים, חסרים מערכת עיכול ואינם נמשכים לפסלות ולמקורות מזון. ולכן, בשונה מזבובים אחרים הם לא מעבירים מחלות ואינם 

מהווה מטרד לאדם ולחיות משק. 

במחקר שערכנו בגליל הראנו לראשונה כי תוספת של רימות זבוב החייל השחור לפסולת אורגנית גורמת לעיכוב היווצרות עבשים 
ואף להיעלמותם של תפטירים מפותחים, וכי רק אותם שלבי הגידול של הזבוב שחיים בתוך הפסולת הם בעלי סגולות אנטי-

נדיפים.  חומרים  והפרשת  חומרים אל מצע המזון  ביניהם טריפה, הפרשת  מנגנונים מעורבים בתכונות אלה,  פונגליות. מספר 
מעניין כי חלק מהמנגנונים מעודדים ע"י הזבוב, אך נגרמים באופן ישיר ע"י אוכלוסיות מיקרואורגניזמים. מעבר לידע הנצבר, יוכלו 

ממצאי מחקר זה להוביל לפיתוח עתידי של חומרי הדברה טבעיים מבוססים על זבוב החייל השחור.
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פטריות קדומות )כיטרידים( בכנרת תפוצתן ותפקידן האקולוגי
תמר לשם2,1, פרופ' דני צ'רנוב2, פרופ' אסף סוקניק1

1המעבדה לחקר הכנרת חיא"ל, 2ביה"ס למדעי הים, אוניברסיטת חיפה

כיטרידים– פטריות ירודות ממערכת הכיטרידימיקוטה )Chytridiomycota(. הם נפוצים בסביבות מימיות מגוונות )מים מתוקים 
ומים מליחים( ומתפקדים הן כמפרקי חומר מת )ספרופיטים( והן כטפילים של אורגניזמים רבים כגון: צמחים, אצות ובעלי חיים 
אוכלוסיית  כבקרים טבעים של  רבים- הם משמשמשים  לכיטרידים תפקידים  אקולוגית  חוליות(. מבחינה  וחסרי  חוליות  )בעלי 

הפיטופלקטון, מפרקי חומר מת ובעלי תפקיד חשוב במארג המזון. 

זיהוי הכיטרידים והאצות אותן הם מדביקים, נמצאה נגיעות של מיני פיטופלנקטון שונים, אצות  במעקב שנערך בכנרת לצורך 
אאוקריוטיות )ירוקיות ודינופלגלטים( וציאנובקטריה. עם זאת תפוצת הכיטרידים באגם משתנה לאורך השנה וישנם זמנים בהם 
לא נצפו כיטרידים כלל. מכך עולות השאלות בנוגע לתפוצת הכיטרידים בכנרת. על מנת לענות על שאלות אלו, נלקחו דגימות 
לאורך שנה שלמה, הן מקרקעית האגם והן ממלכודות סדימנט אשר תלויות בעמודת המים. התוצאות הראו כי לא רק תפוצת 

הכיטרידים משתנה לאורך השנה גם הרכב אוכלוסיית הפטריות ככלל משתנה בין נקודות הדיגום השונות. 

לאחרונה הוכר תפקידם של הכיטרידים כגורם מעורב במארג המזון המימי. הכיטרידים מדביקים וניזונים מאצות אשר מפאת גודלן 
אינן נאכלות על ידי זואופלנקטון, ולרוב אותן אצות שוקעות לקרקעית ללא השארת תרומה במארג במזון. כאשר כיטריד נדבק 
לאצה הוא שואב ממנה נוטריאנטים ועוזר בפירוקה ובתוך כך מיצר עשרות ומאות צורונים חד-תאיים הנקראים זואוספורות, אשר 

שוחים במים ונאכלים על ידי הזואופלנקטון. יחסי הגומלין הללו המתווכים על ידי כיטרידים הוגדרו כמעגל מיקוטי )של פטריות(. 

גדל  זואופלנקטון  כי  נמצא  בנוכחות פרידניום בלבד.  גידול  נצפה  )צרודפניה( שבודדו מהכנרת, לא  בניסויי הזנה של קופפודים 
נגועות בכיטרידים. מתוצאות אלו עולה האפשרות שלהדבקת פיטופלנקטון בידי כיטרידים תפקיד כפול  רק כאשר האצות היו 

במערכת האקולוגית הימית, הן במחזור הנוטריאנטים והן במארג המזון באמצעות הלולאה הפטרייתית. 

השפעת טיפולי דילול יער על הרכב אוכלוסיית הפטריות בקרקע היער
פרופ' סגולה מוצפי, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל והמכללה האקדמית תל-חי

פטריות הן קבוצת אורגניזמים חשובה במערכת האקולוגית בכלל וביער בפרט. חשיבות רבה יש ביער למגוון הפטריות בהתאם 
לקבוצות האקולגיות השונות: ספרופיטיות, מיקוריטיות ופתוגניות. מצב אוכלוסיית הפטריות בקרקע יכול להיות מושפע מתנאי 
אקלים, אך גם מהפרעות אחרות, טבעיות או מעשי ידי אדם מבחינת הרכב ועושר מינים. במחקר הנוכחי נבדקה השפעת דילול 
יער שנעשה באופן מכוון לפני כ- 9 שנים ביער המחטני על מגוון מיני הפטריות ומערכות הפטריות בקרקע. היער עבר דילול לשתי 
רמות של צפיפות עצים וכן לכריתה מלאה. נדגמה חלקה אחת לכל סוג טיפול דילול, עם 8 דגימות לחלקה. נמצא כי ישנה הפחתה 
של מספר מיני הפטריות בקרקע היער המדולל חלקית, בהשוואה ליער שאינו מדולל או שעבר כריתה מלאה. בנוסף, נמצא שינוי 
בחלקן היחסי של פטריות ממערכות שונות, בעיקר ביחס בין בזידיומיקוטה לאסקומיקוטה. נמצאה גם שונות רבה בחלקן היחסי 
הדילול  ברמות  היער  דילול  בהשפעת  והפתוגניות  הספרופיטיות  הסימביונטיות,  הפטריות  של  השונות  האקולוגיות  קבוצות  של 
השונות. שינויים אלה במגוון מיני הפטריות ובתפקודן האקולוגי כתוצאה מצפיפות שונה של עצים יכולים להשפיע על יציבות היער 

ובריאותו כמו גם על תוצרי הלוואי של היער. 
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במכללה  ישראל  ארץ  ללימודי  המחלקה  חוקרי  של  חדשים  מחקרים    ו'.1.  מושב 
האקדמית כנרת

חפירת חדשות בחמש כנסיות בגליל המערבי
פרופ' מרדכי אביעם1 ואחיה כהן-תבור2

1המכללה האקדמית כנרת, 2'דגש' ארכאולוגיה תיירותית

ארכיאולוגיה  העתיקה:  העת  בשלהי  הנוצרי  בגליל  דתית  ומטריאליות  כלכלית  "צמיחה  שנושאו  היקף  רחב  ממחקר  כחלק 
והיסטוריה", שעורכים אביעם ואשכנזי ממכללת כנרת, והממומן על ידי הקרן הלאומית למדעים )ISF(, נחפרו בשנתיים האחרונות 
חמש כנסיות בגליל המערבי. החפירות היו מצומצמות והתמקדו באיסוף נתונים בסיסיים על תכנית הכנסייה ונסיון לאתר כתובות 

בפסיפסים. ההנחה שמרבית הכתובות נמצאות בחזית הבימה, באפסיסים בפתחים.

הכנסיות שנחפרו הן: הכנסייה המזרחית בח' עירב, שתי כנסיות בח' כרכרה, כנסייה בחורבת גילון וחידוש חפירה וחשיפה של 
האפסיס הצפוני בח' חשק. במהלך החפירות התווספו למידע שלנו על הגליל בתקופה הביזנטית, שש כתובות חדשות שיידונו 

בהרצאה האחרונה על ידי דר' אשכנזי.

דת, חברה וכלכלה במרחב הכפרי הגלילי בשלהי העת העתיקה לאור ממצא הכתובות מהכנסיות
דר' יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת

והוא  נוספות שפורסמו במהלך העשורים האחרונים  הממצא העשיר של הכתובות שנחשפו בחפירות אלה, הצטרף לכתובות 
מעניק לנו תמונה מגוונת ועשירה על החברה הכפרית בגליל המערבי בתקופה הפורחת ביותר בתולדות האזור – המאות ה 5-6 

לסה"נ.

בהרצאה אציג את המרחב הנחקר – חלקו בתחומי הפרובינקיה הרומית פניקיה הימית וחלקו בתחומי פלסטינה השנייה  -ונאפיין 
בכנסיות  פי המידע העולה מהכתובות שנחשפו  על  ואת המרקם החברתי-כלכלי שלו  והדתי,  הפוליטי  ארגונו  אוכלוסייתו,  את 
החפורות. הכתובות מלמדות אותנו אל הייחוס האתני של התושבים ועל מוצאם הסורי-פניקי, על המאפיינים הדו לשוניים של 
החברה הכפרית  - יוונית וסורית, על ההירארכיה הכנסייתית במרחב הכפרי, על מבנה המשפחה הכפרית, על מעמד האישה 
במרחב הכפרי ועל הקשר ההדוק בין בנייה כנסייתית לפריחה כלכלית, שכן כמעט בכל המתחמים הכנסייתיים נתגלו מתקני ייצור 

חקלאיים שתוצרתם כוונה לייצוא.

את המידע הזה אני מבקש לעמת עם מידע העולה ממחקרים דומים שנערכו באזורים אחרים באגן המזרחי של הים התיכון, 
כגון החורן, צפון מערב סוריה, הנגב והשפלה ותוך מחקר השוואתי – העושה שימוש גם במקורות הכתובים מהתקופה ובעיקר 
מהספרות הכנסייתית – לעמוד על תהליכי מיקרו ומאקרו סוציואקונומיים ולבחון את הגורמים להם ואת השלכותיהם על הנוף 

הפיזי והאנושי של המרחב הזה בשלהי העת העתיקה.

ניסיון שלא צלח: הנוכחות היהודית בנצרת בתקופת המנדט
דר' ראובן גפני, המכללה האקדמית כנרת

בהרצאה זו ייסקרו הניסיונות השונים ליצירת נוכחות יהודית קבועה בנצרת, במחצית הראשונה של המאה העשרים: מפעילותו 
וכלה  הראשונה;  העולם  מלחמת  במהלך  בעיר  היהודית  הנוכחות  דרך  המאה;  בראשית  קלווריסקי  חיים  של  בעיר  הראשונית 
בהתיישבות היהודית המצומצמת – אך בעלת האופי הלאומי – שהתקיימה בעיר במחצית הראשונה של תקופת המנדט, ועד 

ראשית שנות השלושים.  

לצד סקירת הניסיונות השונים, מאפייניהם והיקפם, ייסקרו גם העמדות האידיאולוגיות השונות שעמדו בבסיס ניסיונותיהם של 
השונים  והגורמים  שנים;  באותן  בעיר,  והערבים  היהודים  יחסי  של  הייחודי  אופיים  זו;  בעיר  דווקא  לפעול  יהודים  וגופים  אישים 

שהביאו לבסוף להיעלמותה של הנוכחות היהודית הקבועה בעיר, מאז מחצית שנות השלושים. 

פרשיית הנוכחות היהודית בנצרת, תוצג על רקע התרחשויות דומות שהתחוללו במספר לא מבוטל של ערים ערביות, בכל רחבי 
ארץ ישראל, בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט, העומדת בליבם של מחקרים שונים בשנים האחרונות.         
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אדמות ה'מושע' בכפרים הערביים: נחלת כלל כהשראה לקיימות מודרנית
דר' ראמז עיד, המכללה האקדמית כנרת

"המושע" הוא השם שניתן לאדמות והנכסים שהניהול והבעלות עליהם היו משותפים לחברי קבוצה חברתית מוגדרת )במיוחד 
הכפרים( בתוך החברה הערבית. נכסים משותפים אלה כללו בין היתר: אדמות חקלאיות, שטחי מרעה, חורשות ויערות, אזורים 
מיוחדים בתוך הכפר )כמו הרחבה המרכזית(, אזור המעיין וכד'. זהו מוסד חשוב, שעד אמצע המאה ה-20 השפיע רבות על מארג 

היחסים החברתיים והכלכליים בתוך אותם כפרים. 

על כן, אפשר בהחלט לשייך את המחקר העוסק במושע הערבי כחלק מתחום המחקרים האקדמיים המתמקדים בנושא "נחלת 
הכלל" )The Commons(. מחקרים אלה מראים הן את הגיוון בצורות הניהול של משאבים משותפים בקרב חברות מסורתיות 
מסביב לעולם, אך גם את העקרונות הבסיסיים המשותפים להן. למשל, המושע כמוסד חברתי לניהול ובעלות )או כל נחלת כלל 
אחרת( לא מאפשר לחברי קבוצה כלשהם להפוך לבעלים פרטיים של אותם משאבים. בכך הוא דוחף ומעודד את חברי הקבוצה 
לעזרה הדדית והסכמה כוללת לגבי חוקי הניהול והחברות בתוך הקבוצה עצמה. בנוסף, מחקרים אנתרופולוגיים מראים שמוסדות 

קולקטיביים של נחלת הכלל טומנים בתוכם פוטנציאל לשימור תכונות סביבתיות בנות קיימא.

מחקר זה ינתח, היסטורית ואנתרופולוגית, את מרכיביו ותכונותיו של מוסד המושע בכפרים הערביים בגליל ובגולן, ובמיוחד יתמקד 
בחוקי הניהול וקבלת ההחלטות שבתוכו המבוססות על עקרונות הן של שיתוף דמוקרטי מקומי והן של קידום הכבוד לערכי שימור 
הטבע והאדמה לדורות הבאים. עקרונות אלו של המושע יכולים להציג בפניני שיעורים חשובים של הניסיון האנושי העשיר לקידום 

עקרונות הקיימות, הרלוונטיים מאוד גם בעולם המודרני הניאו-ליברלי של היום.
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מושב ו'. .2 מערכת אגן-אגם הכנרת: הצורך בראיה אינטגרטיבית

סלניום בכנרת - שונות רב שנתית ומקורות פוטנציאליים באגן ההיקוות
דר' ירון בארי-שלוין, פרופ' אסף סוקניק, עמי נשרי,

M. Bueno ,E. Tessier, D. Amouroux, A. Romero Rama

המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל

הכנרת חוותה שינויים דרמטיים בעשורים האחרונים: ירידה בעומסי נוטריינטים, שינויים במבנה אגן ההיקוות עם יצירת האגמון, 
שינויים באוכלוסיות הפיטופלנקטון באגם, תנודות גדולות במפלסי המים וכניסות המים לאגם עם רצף שנות בצורת לאחרונה. 
בעבודה זו התמקדנו ביסוד סלניום )Se(, המהווה יסוד קורט חשוב למערכות ביולוגיות שונות. מעקב אחר ההשתנות העונתית 
בריכוזי סלניום מומס וצורוניו בפרופילי עומק בכנרת וכן במקורות פוטנציאליים שונים באגן נערך לאורך שלוש שנים )2015-2017( 

והמידע מושווה לנתונים משנות התשעים המוקדמות.

תרומות מקורות שונים באגן ההיקוות ובתוך האגם מצביעה על כך שהירדן עדיין הינו התורם העיקרי של סלניום וכי הצורון העיקרי 
בירדן, כמו גם ברב המקורות האחרים, הינו SeVI. הריכוזים של Se-Tot, Se-IV, Se-VI ו- Se-Org בפרופילי העומק באגם 
עוקבים אחר מבנה השיכוב באגם לאורך השנה. ההיפוך בחורף מאופיין בפרופילים הומגניים בעוד שינויים תלויי עומק מתחילים 
להתבטא רק כאשר השיכוב יציב באביב מאוחר-קיץ. מבחינת התפלגות צורוני הסלניום הצורון הדומיננטי הינו Se-Org והשינויים 
העיקריים בהתפלגות הצורונים ובריכוזם מתרחשים במעבר בין האפילמניון להיפולמניון כאשר הכנרת משוכבת. ירידות בריכוזי 
SeIV ו- SeVI באפילימניון התרחשו בין אפריל לספטמבר ובתקופה זו חלה ב- 2016-2017 גם עליה בריכוז Se-Org באפילמניון. 
תופעות אלו מייצגות כנראה צריכה מוגבלת על ידי אצות. ב-2015 ו- 2017 עליה חזקה בהיפולמניון Se-Org ככל הנראה בעקבות 

 .SeVI -ו SeIV שילוב של שקיעת חומר אורגני נושא סלניום ותוצרי חיזור

ממוצע Se-Tot לאורך שלוש שנות המחקר נע סביב ppt 100-160 עם ערכי חורף גבוהים וקיץ נמוכים בהתאמה לשינויים 
Se-Tot המעידה על הדלדלות מסויימת באגם ככל  בעומסי סלניום מהירדן. לאורך שלוש השנים נראתה מגמת ירידה בריכוז 
Se-Tot ב- 2015-2017 דומה מאד לזה המדווח בשנות התשעים. כך  זאת, טווח ערכי  ירידה בכניסות. לעומת  הנראה בגלל 
טווח  ארוכת  יציבות  על  שומרת  הכנרת  ובאגם,  באגן  שהתרחשו  רבים  ושינויים  עשורים  משני  יותר  של  הזמן  הפרש  שלמרות 

מבחינת מצאי הסלניום וככל הנראה מיחזור פנימי באגם הינו בעל חשיבות גדולה לשימור מצאי זה.

השפעות אפשריות של עמק החולה על האקולוגיה של הכנרת
דר' עמי נשרי, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל

שלה.  ההיקוות  מאגן   C,N,P,Se,Si(( מזינים  כניסות  של  פונקציה  רבה  במידה  הם  ועוצמתה  בכנרת  הביולוגית  הפעילות  אופי 
למחסור בנוטריאנט זה או אחר או ליחס שביניהם מיוחסת חשיבות רבה לקביעת סוג האצות שמתפתחות באגם. כך לפעילות 
אנתרופוגננית באגן השפעה ישירה על האגם. מנגנון ההסעה של נוטריאנטים באגן הוא בעיקר באמצעות דרכי המים שבו, אולם 
אולם  אגניים  פנים  מגוון מקורות  לחנקן  בפני השטח של קרקעות.  גם תרומה אאולית משמעותית שמקורה  קיימת  זרחן  לגבי 
המקור העיקרי שלו הוא מסות של אויר שמוסעות )והוסעו בעבר( מדרום אירופה ו"מצטרפות" לענני גשם שנוצרים מעל לים 
התיכון. חנקן מצוי בקרקעות הכבוליות של החולה הן במופע אורגני חלקיקי או מומס והן במופע אמוניאקלי מסיס. מאידך, הזרחן 
מצוי גם במופע אנאורגני שאיננו זמין ביולוגית. מקור עיקרי לפחמן בכנרת, שמשמש גם לצריכה ביולוגית, הוא יון הבי-קרבונט 

שנוצר בתהליכי המסה טבעיים באקוויפרים שגובלים באגן ההיקוות.
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השפעת אגן ההיקוות על אוכלוסיות החיידקים בכינרת
דר' שירה ניניו, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל

באגם הכינרת אוכלוסיות חיידקיות ייחודיות המהוות חלק אינטגרלי מהמערכת האקולוגית של האגם. אוכלוסיות אלו מושפעות 
מסביבתן, ומשתנות לאורך השנה ולפי מיקומן בעמודת המים. בנוסף, הרכב אוכלוסיות החיידקים מושפע גם מגורמים המגיעים אל 
האגם מאגן ההיקוות, כגון מי נחלים, מי שטיפונות ואבק. הזרמת מי התפלה אל האגם צפויה אף היא להשפיע על הרכב החיידקים 
באגם, וזה כתלות בתוואי ההזרמה. תוך שימוש בכלים מולקולריים מתקדמים אנו מאפיינים את תרומתו של אגן ההיקוות כמחולל 

שינויים באוכלוסייה המיקרוביאלית של הכינרת.

גשם בצפון, דגים בכנרת והקשר ביניהם
איל אופיר וגדעון גל, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראל

לשינויים במשטר הגשמים )כמויות ופיזור בזמן( בצפון הארץ ובעיקר בגליל העליון בעשורים האחרונים ישנה השפעה ישירה לא 
והירידה המתמשכת.  רק על אגן ההיקוות של הכנרת אלא גם על הכנרת עצמה. בולטים מאוד חוסר היציבות במפלס האגם 
גשומה. לתופעות אלו השפעה  לוותה בעליה מהירה בעקבות שנה  ירידה מתמשכת במפלס  זה, בעבר, תקופות של  יחד עם 
משמעותית על המערכת האקולוגית, בכלל, ועל אזור הליטורל ועל בתי גידול סביב האגם, בפרט. במקביל לתופעות אלו, במהלך 
25 השנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים במערכת האקולוגית בכנרת שעיקרם הם שינויים בפריחות של אצות, שינויים בגודל 

אוכלוסיית הזואופלנקטון ובאוכלוסיית הדגים, כולל גם קריסה של אוכלוסיית )ושלל( אמנוני הגליל.

על מנת לנסות להבין את הסיבות לקריסה באוכלוסיית האמנונים פותח מודל אקולוגי מרחבי אשר מסוגל לדמות את המערכת 
שינויי המפלס  בחינה של השפעת  הדיג. המודל מאפשר  ושלל  הדגים  אוכלוסיות  גודל  את  ובין השאר  הכנרת  האקולוגית של 
ושינויים משמעותיים בדינאמיקה של חבורת הצומח סביב לאגם, אזורים אשר מהווים בתי גידול ורבייה לאוכלוסיית אמנוני הגליל. 
כתוצאה, ניתן בעזרת המודל לשחזר את השינויים שחלו באוכלוסיית אמנוני הגליל, והשלל, לאורך השנים וכן לחזות בצורה טובה 
את השלל הצפוי שנתיים מראש. בנוסף, ניתן בעזרת המודל לבחון תרחישים שונים בהתפתחות האגם בדגש על פרמטרים שיש 
לנו השפעה עליהם, כגון כמות הצומח וסוגי הצומח סביב לאגם, מאמץ הדייג וגובה המפלס. תוצאות המודל מציגות בצורה ברורה 

את חשיבות הצמחיה המוצפת לגודל אוכלוסיית אמנוני הגליל והתלות של שלל האמנונים בגורם זה ובשינויי המפלס.
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מושב ו'. .3 סטטוסים שונים ביישובים כפריים, דילמות ואתגרים

של מי הישוב הזה? המאבק על שליטה בישוב הקיבוצי
דר' שלמה גץ ופרופ' מיכל פלגי, המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת חיפה

הקיבוץ  כיום הוא פלורליסטי. קבוצות שונות,  הנבדלות בזכויות וחובות  גרות בו במגורי קבע. בעבר היו "סטטוסים" שונים בקיבוץ 
)חברי השלמות, הורי חברים, קצינים, רופאים וכו'(, אולם, בשונה מהמצב הנוכחי, הם לא היו בעלי זכויות או חובות של תושבי 
קבע בישוב. כיום רוב בעלי הסטטוס השונה הם בעלי המגרש והבית בו הם  מתגוררים, ולפיכך גם בעלי זכויות בישוב, אולם לא 

בעסקים הכלכליים של הקיבוץ.

מצב זה יוצר, באופן מובנה, ניגודי אינטרסים ומאבקים בין הקבוצות השונות. מאבקים אלה הם לעיתים גלויים, ולעיתים סמויים, 
ומתגלים בכל פעם בזירה אחרת. כך מופיעים מאבקים על תשלומי מיסים שונים על רמת השירותים שהישוב מספק, על הקמת 
בית כנסת, על החזקת תשתיות ציבוריות, על אופי הקליטה בישוב ועוד כהנה וכהנה. זירות המאבק משתנות אולם לכולן מכנה 
רוצים לשמור על ההסדר  בו. החברים הוותיקים  ובעצם מאפשרות לשלוט  – היכולת לקבל להחלטות הנוגעות לישוב  משותף 
הקיים, בו הם מקבלי ההחלטות. התושבים והחברים החדשים רוצים לשנות את ההסדרים הקיימים כך שגם להם תהיה יכולת 
להיות שותפים בקבלת החלטות. תוצאות המאבק תלויות ביחסי הכוח בין הקבוצות, אולם גם בגורמים חיצוניים, בעיקר פורמאליים 
ומשפטיים, כגון רשם האגודות השיתופיות ובתי המשפט. הנטיה של הקיבוצים היא  ל"איחוד סטטוסים", כלומר להביא למצב 
בו כל המתגוררים בישוב יהיו בעלי אותו הסטטוס. גם כאשר יש הסכמה או רצון לקיום קהילה אחת משותפת, יש מאבק בשתי 
סוגיות מרכזיות: מהו הסטטוס האחיד שיש לשאוף אליו, ומי מחליט לאיזה סטטוס יש להתכנס. חברי הקיבוץ בטוחים שההחלטה 
היא רק בידיהם, וכי הסטטוס האחיד יהיה של "חבר/ת קיבוץ". מי שאינם חברי קיבוץ דורשים כי כל התושבים ישתתפו בהחלטה, 
ומעדיפים שהסטטוס האחיד יהיה "חבר/ה בישוב" או לחילופין, הסטטוס אליו הם שייכים. המאבק הזה מצטרף למאבקים נוספים, 
שמשנים את אורח החיים בישוב הקיבוצי על פי יחסי הכוחות בין הנאבקים. השאלה הנשאלת היא מה המשמעות הקהילתית של 

כל אחד מפיתרונות אלה?
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מושב ז'. .1 ביכורי מחקר מעבודות תלמידי התוכנית לתואר שני בלימודי גליל

על חורבות אל- באסה  ألبصة –כפר ערבי שהיה
עידית ארז, המכללה האקדמית תל-חי

הכפר אל-באסה , כפר ערבי ששיגשג בחוף הגליל המערבי הצפוני בנפת עכו בפלשתינה א"י, היה הגדול והמרכזי בכפרי האזור 
1948 והגיעה לכ-3,500  נפשות, והוא שימש  מרכז כלכלי תרבותי וחברתי לכל  הערביים. אוכלוסייתו גדלה בכ-46% אחוז עד 
כפרי הסביבה. בתקופת המנדט הבריטי בארץ קבל מעמד של מועצה מקומית וידע צמיחה ושיגשוג  עד למלחמת העצמאות בה  
נכבש  הכפר  ע"י חטיבת כרמלי במאי 1948, במבצע בן עמי, ונעזב מתושביו שלא הורשו לחזור אליו מאז. ב 1949 יושב הכפר 
בעולים חדשים מארצות הבלקן שנשארו בו עד לשנות ה-50 ועברו לבצת ושלומי  שהוקמו  בגבולות  הכפר. אדמותיו חולקו בין 
קיבוצי הסביבה. מאז,  הוא נכלל ברשימת 400  הכפרים הערביים הנטושים ממלחמת העצמאות. הכפר נהרס סופית ב-1967 

בפעולה יזומה של המנהל. 

למלחמה יש השפעה מרחיקת לכת על עיצוב הנוף באזורים שהיא מתחוללת בהם. לבד מההרס שנגרם במלחמה לתשתיות 
פיזיות, גורמות פעולות הלחימה גם לתנועה של אוכלוסייה נמלטת ולשינוים דימוגרפיים. סיפורו של הכפר אל-באסה הוא מקרה 
. שרידיו  נוף חדש שעוצב בארץ  ויצר פני  בוחן לשינוי שהתחולל במרחב הגיאופוליטי בארץ ישראל בשנים שבין 1950--1948 
של הכפר, מספר מבנים בשולי איזור התעשייה הדרומי של שלומי, משמשים עדות אילמת לעברו המפואר. ההרצאה תתמקד 
שיגשוגו  סיפור  היהודים,  שכניו  עם  יחסיו  מוסדותיו,  הכלכליים,  מקורותיו  החברתי,  ומבנהו  אוכלוסייתו  הרכב  הכפר,  בתולדות 

ונפילתו, ותדון בכפר אל באסה בהקשר לסוגיית הכפרים הנטושים.

תושבי הכפר ברעם משרטטים את מפת הכפר מחדש
סנאא חדאד ואמל דאהר, המכללה האקדמית תל-חי

ההרצאה המוצעת בוחנת את תהליכי ההנצחה ושימור הזיכרון המקומי והעברתו בין שלושת הדורות של עקורי הכפר. אל מול 
המדגיש  הלאומי  הגן  סיפור  של  בנייה  תהליכי  מתקיימים  הקודמת  המאה  של  החמישים  שנות  מאז  הכפר  של  ההרס  תהליכי 
את בית הכנסת העתיק בברעם. על מרחב זה מתקיימים שני סיפורים מקבילים, זה של הריבון וזה של הכפר שהיה קיים בעבר 
ואיננו עוד. המחקר בחן את פעילות סלילת שבילי ההליכה, מסלולים בלתי פורמאליים של סיור בין הבתים ההרוסים של הכפר 

המשמשים כעדות לסיפור ההיסטורי.

 המחקר שיוצג התבסס על מחקר איכותני בו שילבנו בין ניתוח מסמכים הכולל מפות, צילומי אויר וחומר ארכיוני, וראיונות אישיים, 
מובנים למחצה, עם עשרים אנשים משלושת הדורות של מגורשי הכפר: בני הדור ראשון הם אנשים שנולדו בבירעם, חוו את הכפר 
ואת הגירוש, והם כיום בני מעל לשבעים. בני הדור השני, ילדיהם של המגורשי והפעילים במאבק למען בירעם, חלקם הגדול פעיל 
בוועד הכפר. הקבוצה השלישית הם בני הדור השלישי בעיקר, בשנות העשרים והשלושים לחייהם, מכירים את הכפר ואת סיפורו 
מהוריהם וממשפחתם, השתתפו בילדותם ונעוריהם במפגשים, סדנאות וקייטנות  שהופעלו במרחב הכפר הנטוש והעזוב. חלק 

מפעילויות אלה נועד לקדם את ההיכרות עם הסיפור וליצירת היכרות עם בני הכפר וצאצאיו המתגוררים היום במקומות שונים. 

בשמונה השנים האחרונות התקיים תהליך של סלילת שבילים וארגון סיורים בין בתי הכפר הנטושים והעזובים. המחקר בחן את 
המשמעות של ארגון השבילים של הכפר עבור בני הדור השני והשלישי לגרוש, האם ובאיזה אופן מחזקת סלילת השבילים מחדש 

של הכפר את הקשר בין התושבים לכפר הנעקר?

 בחלקה הראשון של ההרצאה יוצג רקע היסטורי על המרחב של הכפר ברעם ואירוע גירוש תושבי הכפר הערבי הישראלי בשנת 
בכנסיה, ההגעה  עקורי הכפר, השימוש  פורמלית של  והבלתי  תוצג ההתארגנות הפורמלית  1948. בחלק השני של ההרצאה 
הנוכחי של  יוצג התוצר  כן  כמו  דרך סלילת השבילים במרחב הכפר ההרוס.  ומאבקם לשרטוט מפת הכפר מחדש  לביקורים  
פרוייקט סלילת השבילים. בחלק השלישי והאחרון יוצגו מסקנות המחקר והשפעת סלילת השבילים ומידת תרומתם לחיזוק הקשר 
ותפיסת בני הדור החדש לסיפור ההיסטורי הערבי של הכפר. יוצג גם המשך המאבק בין רשות הטבע והגנים, הגוף האחראי על 
הגן הלאומי הממוקם שם כיום, נציג הריבון במרחב, לבין העקורים, ועד הכפר והפעילויות שהוא מבצע. המחקר יציג את המתח 
המתקיים בין שני כוחות אלה במרחב הכפר והגן הלאומי תוך הדגשת משמעות המאבק הגלוי ווהסמוי המתנהל במרחב וביטוייו 

במרחב זה. 
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)Jordan River Durijat-JRD( מחקר ושחזור של קרסי דייג מהאתר האפי-פליאוליתי מדרגות הירדן
כרית טלסמית, המכללה האקדמית תל-חי

דיג היה תמיד, ומהווה עדיין, גורם כלכלי חשוב בחברות רבות. הדגים היוו סוג מזון יציב וקבוע, לעומת מאכלים בעלי מאפיינים 
עונתיים. משאב מזון זה יכול היה להיות מנוצל במהלך כל עונות השנה. למרות שרידי הדגים הרבים שהתגלו באתרים ארכיאולוגיים 

מהתקופה האפי- פליאוליתית, נערכו מחקרים מועטים בלבד על השימוש טכנולוגית הדייג והכלים ששימשו בו. 

חשיפתם של שרידי דגים באתר ארכיאולוגי אינה מהווה הוכחה מוצקה לדיג באתר. אבל, גילוייו של ציוד דיג באתרים מצביע על 
מיומנות דייג מפותחת ביותר בקרב ציידים-לקטים בתקופה האפיפליאוליתית )23 עד 11.5 אלפי שנים לפני זמננו(. חשיפתם של 
קרסי דייג עשויים עצם באתר מדרגות הירדן )Jordan River Durijat -  JRD( מראה שהדגים היוו חלק משמעותי בתזונה של 

תושבי האתר האפי-פליאוליתים. 

במהלך עונת החפירות בקיץ 2016, באתר הארכיאולוגי JRD הממוקם כקילומטר וחצי מצפון לגשר בנות יעקב, התגלו בשכבות 
האתר המשוייכות לתרבות הנאטופית )אפיפליאולית מאוחר( מספר קרסי דייג עדינים ומעוצבים להפליא. הקרסים קטנים מאוד, 

בעלי מבנה עדין והם מהמרשימים שהתגלו אי פעם מהתקופה האפיפליאוליתית.

הרצאה זו תתמקד במחקר הקרסים ובניסיונות שנעשו לשכפל ולחקות את ייצורם אותם באמצעים שונים, בשימוש בחומרי הגלם 
המקוריים, ותציג את השלבים השונים של הייצור ומה ניתן היה ללמוד מהם.
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ההשפעה ההידרו-אקולוגית של ירידת מפלס המים במקורות הירדן
עדי וייס1, דר' ירון הרשקוביץ2, פרופ' תמר דיין1,2

1בית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוני' תל אביב

2מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוני' תל אביב

הבאים  בעשורים  כי  צופים  הידרולוגיים  מודלים  בישראל.  המשקעים  בכמויות  משמעותית  הפחתה  נצפתה  האחרונות  בשנים 
תמשך מגמה זו ואיתה עלייה בתדירות, במשך ובחומרה של תקופות הבצורת. לפיכך צפויה הפחתה ניכרת בספיקות המים בנחלי 
נחלים אלו מספקים מגוון של שירותים  ושניר )חצבאני(.  )בניאס(  דן, חרמון  ובראשם הנחלים  זה מקורות הירדן  האיתן, בכלל 
חיוניים לאדם, ומהווים מערכת אקולוגית ייחודית, התומכת במינים רגישים, חלקם נדירים, המתקיימים רק בטווח צר של תנאים 
ועלול  ובמהירות הזרימה,  ירידה בספיקת המים  כולל  זה בישראל. השינוי בדפוסי הזרימה של נחלי האיתן,  המתקיימים באיזור 
להביא לשרשרת של אירועים שבסופם אף להתייבשות חלקית או מלאה, תוך קיטוע רציפות הזרימה ושינויים קיצוניים באיכות 
לשינויים  מותאמים  אינם  שלרוב  האיתן,  בנחלי  והצומח  החי  מיני  על  משמעותית  אקולוגית  השפעה  ידועה  זה  לתהליך  המים. 

קיצוניים במשטר הזרימה. 

במחקר זה נבחנת מידת הרגישות להתייבשות של חברת חסרי החוליות בנחלי מקורות הירדן, זאת על ידי אפיון ההעדפות האקו-
הידרולוגיות של מינים נבחרים וסיווגם על בסיס רגישות לשינויים הידרולוגיים. 

הממצאים שנאספו עד כה במחקר זה ובמחקרים קודמים במקורות הירדן, מצביעים על קיומה של חברת חסרי חוליות הכוללת 
מינים בעלי העדפות לתנאי זרימה חזקה וטמפרטורה נמוכה. מינים אלו משתייכים לרוב לחרקי מים בסדרות בריומאים, שעירי 
והשינויים  הירידה בספיקת הנחלים  ושינויים בתנאי הסביבה. המשך  מים  לאיכות  כרגישים  והגדותאים, המוכרים בעולם  הכנף 
הצפויים בתנאי בית הגידול, מהווים איום על המשך קיומם במערכת הירדן וכתוצאה מכך אף קיימת סכנה להכחדה מקומית של 

מינים אלו מישראל. 

המידע האקו-הידרולוגי על מאסף חסרי החוליות, במקביל לניטור רציף של נתוני הספיקה, יאפשרו קבלת תמונת מצב רחבה יותר 
על השינויים הסביבתיים המתרחשים בנחלי מקורות הירדן ובהתאם לכך הצעות כגון, תעדוף של אזורים בהם יש למקד פעולות 

הגנה, כמו הבטחת יציבות זרימה, צמצום שאיבות והקצאת מים. 

מושב ז'. .2 השפעת הבצורת על צפון הארץ

כנרת אחרת
פרופ' משה גופן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

ושנוי במאזן הנוטריאנטים. מאזן הנוטריאנטים: הכנרת  ירידת מפלס  שני אירועים אקולוגיים חריגים עיקריים התרחשו בכנרת: 
)פרידיניום( התחלפה בשליטה של  גדולות  דומיננטיות של אצות  הייתה מוגבלת חנקן.  כן  ולפני  זרחן  הפכה למערכת מוגבלת 
חיידקים כחוליים. הסיבה לכך היא ירידה באספקת החנקן לאגם בעיקר כתוצאה מהטיפול המוצלח שעשתה המדינה בסילוק ביוב 
וצמצום שטח בריכות הדגים באגן ההיקוות של הכנרת. שפיעת הזרחן אל הכנרת לעומת זאת לא השתנתה אלא אפילו עלתה 
במקצת. במים העליונים של האגם ירד ריכוז החנקן ועלה במקצת ריכוז הזרחן. חנקן מסופק לכנרת בעיקר ממקורות חיצוניים. 
זרחן בא ממקורות פנימיים בעיקר וזה שמגיע עם המים הזורמים בנחלים שוקע מהר לקרקעית מיד עם כניסתו לכנרת. מדוע 
החנקן הרב שמצוי באדמות הכבול של עמק החולה לא הצליח למלא את החסר באספקתו לאגם? לצורך זה דרושים מים שישטפו 
את הקרקע ויוליכו את החנקן שבה לכוון האגם. הבצורת גרמה לכך שלא היו מספיק מים לשטיפת החנקן מאדמות הכבול והובלתו 
נפסקה  ההתפלה  אחרי  השאיבה.  והמשך  הבצורת  בגלל  המפלס  ירד  ההתפלה,  שלפני  בתקופה  המפלס:  ירידת  הכנרת.  אל 
השאיבה, המפלס נשאר נמוך כי הבצורת נמשכה אבל איכות המים באגם הייתה טובה בגלל ירידה בריכוז החנקן. לפני 25 שנים 
כשהתחילו השינויים בריכוזי הנוטריאנטים שכתוצאה מכך השתנה הרכב האצות, מפלסי הכנרת היו גבוהים. לאחר מכן, ואפילו 
לאחר התחלת האספקה הארצית של מים מותפלים במקום שאיבה מהכנרת המפלס נשאר נמוך בגלל שנות בצורת. הדאגה של 
הציבור, שמקבלת עידוד בלתי מוצדק מהתקשורת, לכנרת, מופנה בטעות לגובה המפלס בשעה שאיכות המים טובה. מפלסים 
יש מקום  כיום באגם טובה מבחינת הנוטריאנטים אבל  יותר נמוכים מזה של היום. איכות המים  ואף  נמוכים בכנרת היו בעבר 
לדאגה בקשר לעליית המליחות. המליחות של הכנרת גבוהה באופן טבעי בגלל מלחים השופעים לתוכה בעיקר מהקרקעית. אם 
ייסגרו את הסכר, כדי להעלות את המפלס, קיים חשש סביר שהכנרת תפעל אז כאוגרת מלח כאשר ההתאדות מהווה גורם נוסף 
לכך. חלק ממי האגם המלוחים יש להחליף במי נחלים פחות מלוחים וגם מים מותפלים ולהוציא על ידי שאיבה מי אגם מלוחים 
יהיה לספק לחקלאות בצפון הארץ. לצורך שמירה על איכות המים רצוי לסלק מלחים, לצמצם במידת האפשר  אותם אפשר 

שפיעת זרחן לאגם, ולעודד כניסת חנקן לכנרת.
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זיהוי וניטור שונויות בשדה הנגרמות כתוצאה מעקת יובש באמצעות חישה מרחוק
דר' עודד לירן, מיגל, מכון למחקר מדעי בגליל

בצורת היא מצב מטארולוגי המתאר זמינות נמוכה של מים בקרקע לעומת תנאים אטמוספריים המשרים אידוי רציף של מים 
הפעולות  את  לשמר  מנת  על  הזמינה  המים  בכמות  ירידה  עם  להתמודדות  מנגנונים  מספר  ישנם  לצמח  והאדמה.  הצמח  מן 
גזים  הן חרירים קטנים על פני שטח העלה המאפשרים תחלופת  המטבוליות שלו.. בשלב הראשון הצמח סוגר את הפיוניות, 
בין הצמח והסביבה על מנת להכניס פחמן דו חמצני לצמח הדרוש ליצירת ביומסה. לאחר מכן, מתרחשים שינויים מורפולוגיים 
ופיזיולוגיים בהם קצבי הצימוח הצעיר נעצרים וכמות המומסים במים הנמצאים בצמח עולה על מנת להעלות את רמת הצמיגות 
של המים ובכך להאט את תנועתם. לבסוף מתרחשת עצירה של הפעולות המטבוליות עד כדי הפסקת הפעילות האנזימתית 
ומוות של הצמח. לבצורת השלכות כלכליות וחברתיות עמוקות מאובדן תוצרת חקלאית, עובר בנדידת בעלי חיים בחיפוש אחר 
מקומות מרעה חדשים ועד צמא ורעב המוניים בעקבות קיצוב מים ואובדן התוצרת. אך חוסר במים הוא מצב שיכול להתרחש 
בכל רגע נתון גם בשדה חקלאי מושקה כהלכה כתלות בתוואי השטח ותנאי ההשקייה שלו. למשל, שטחים חקלאיים לא מיושרים 
מאפשרים ניקוז לא אחיד של מי ההשקייה ובכך מונעים מאיזורים שונים בשדה לגדול בצורה אחידה. כתוצאה מכך, השונות בשדה 
גדלה וחלה ירידה בכמות התוצרת החקלאית בדרך קבע. מדע החישה מרחוק מאפשר לנו לזהות איזורים בשדה בהם הצמחים 
גדלים בתנאים שאינם מיטביים. לוויינים החגים במסלול קבוע מעל כדור הארץ מאפשרים לחוקרים לקלוט ולנתח את סממני עקת 
ועד רדאר ומערכות המסוגלות  ואינפרא-אדום משוכללות  ומכשירים מדעיים, ממצלמות תרמיות  היובש באמצעות מגוון כלים 
מאפשרים  זמן,  לאורך  מדידה  על  נוסף  זמנית,  בו  כלים  במספר  שימוש  פיזיקליים.  באמצעים  בקרקע  מים  של  נוכחות  לזהות 
לחוקרים לבנות מודלים סטטיסטיים המסבירים את השונות בשדה ולספק לחקלאים כלים חכמים בעזרתם החקלאים מקטינים 

את השונות בשדה ובכך מעלים את כמות היבול החקלאי. 



49

הקמת הקשרים בין מדינת ישראל והנוצרים בדרום לבנון
יאיר רביד, לשעבר ראש השלוחה המבצעית של המוסד בבירות

הרקע ההיסטורי לקשרי מדינת ישראל עם הנוצרים בלבנון בכלל, ובדרום לבנון בפרט. סקירת הרקע והאירועים שהביאו לפריצת 
מלחמת האזרחים בלבנון. התפרקות צבא לבנון, הקמת צבא לבנון הערבי, והצטרפותו למלחמה לצד הארגונים הפלסטינים.

האיום שנוצר על קיומה של האוכלוסייה הנוצרית בדרום לבנון. פניית נציגות נוצרית מהכפר קליעה בבקשה לקבלת סיוע בהגנה 
על הכפר ותושביו. סקירת השיקולים הביאו להמלצתי להיענות לבקשת העזרה.

התנגדותו הראשונית של רפול למתן הסיוע והמהפך המחשבתי שעבר. תחילת הסיוע, הקמת קשר אלחוטי וקווי, פתיחת מרפאה, 
בבירנית  המעבר  פתיחת  לסיוע.  ובקשתם  רמיש  הכפר  נציגי  התייצבות  ותחמושת.  נשק  אספקת  ותחילת  ודלק,  מזון  אספקת 

הקמת מרפאה. הרחבת הקשרים עם הכפרים עין אבל, דבל, ועלמא אל שעב, ופתיחת מרפאה בגזרה המערבית.

הרחבת הקשר עם הכפר עישיה וכפרי הדרוזים בחרמון. העברת לוחמים מבירות לכפרי הנוצרים בדרום לבנון באמצעות ספינות 
חיל הים. החלפת הפיקוד הנוצרי בדרום לבנון והבאת רס"נ סעד חדד מבירות.

הטבח בכפר השיעי חנין ע"י הנוצרים אנשי אבו אמיל, ובתגובה הטבח שערכו השיעים והפלסטינים בכפר הנוצר עישיה. פתיחת 
מחנה אימונים בשטח 100 ליד איילת השחר. קניית יבולי הטבק של הנוצרים ע"י חברת דובק.

הכנסת מכוניות לבנוניות לישראל ותנועת לבנונים בישראל לצרכי מסחר וריפוי. עבודת פועלים לבנונים בישראל. הקמת מפקדת 
אד"ל והעברת האחריות לידם.

מושב ח'. .1 הקשר בין ישראל לנוצרים בלבנון

ישראל והמרונים בלבנון – הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?
פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור, אוניברסיטת תל אביב

מופקד הקתדרה להיסטוריה של המזרח התיכון בן ימינו ע"ש יונה ודינה אטינגר

בפברואר 2006 חתם הגנרל מישל עאון, מנהיגו של הזרם הלאומי החופשי )אל-תיאר אל-וטני אל-חור(, הכח המרוני המאורגן 
המוביל כיום בלבנון, על הסכם לשיתוף פעולה פוליטי עם חסן נצראללה, מנהיג החיזבאללה. עשור לאחר מכן קטף מישל עאון 

את פירותיו של הסכם זה משנבחר באוקטובר 2016 בקולות השיעים לשמש כנשיא לבנון.

בשיתוף פעולה זה שבין עאון ובין חיזבאללה לא היה כדי להפתיע. שהרי הנוצרים המרונים הינם כח שכוחו בנסיגה בלבנון ולפיכך 
הצורך להישען על כח פוליטי עולה דוגמת השיעים הוא צעד מתבקש. אחרי הכל היו אלו השיעים שתמכו לרוב בנכבדים המרונים 
במאבק שאלו ניהלו נגד הנכבדים הסונים במדינה בעשורים הראשונים לעצמאותה של לבנון. עתה גומלים להם המרונים בתמיכה 

בשיעים במאבק שמנהלת עדה זו בבני העדה הסונית על הגמוניה בלבנון.

ובכל זאת, אי אפשר להתעלם מן העובדה שרק שלושה עשורים קודם לכן ביוני 1982 היה זה מישל עאון, אז קצין בכיר בצבא לבנון, 
שקיבל את פניו של אריאל שרון בעת שזה הגיע בעקבות כוחות צה"ל אל בעבדה. אלא ששיתוף הפעולה הישראלי-מרוני הכזיב 

והותיר את שני הצדדים מאוכזבים הגם שניסיונות לחדש את הקשר הישראלי-מרוני נמשכו גם בשנים שלאחר מכן.

לא כך נראו היו הקשרים שבין המרונים לבין ישראל בראשית הדרך, ועוד קודם לכן בין המרונים לבין הישוב היהודי בארץ ישראל 
ולימים הישראלי הייתה כי המרונים כמיעוט נוצרי בעל אורינטצייה  והתנועה הציונית שעמדה בראשו. ההנחה של הצד היהודי 
מערבית יהיו בעלי ברית טבעיים בעבור ישראל וכי בסיוע שלה הם יוכלו לבסס את אחיזתם בלבנון ולהבטיח כי זו תהווה מדינה 

שותפה למאמציה של ישראל להתמודד עם הלאומיות והרדיקליזם שגאו בעולם הערבי.

לכאורה מדובר היה בברית טבעית ומתבקשת וגם מבטיחה בעבור שני הצדדים. מכאן הניסיונות החוזרים משני הצדדים לקדמה. 
אלא שהנחות יסוד אלו שזה עתה הזכרנו של אנשי מדינה ומעשה בישראל, לא של כולם אבל בודאי של גורמים קובעים במערכות 
הביטחון והצבא, הוכחו כשגויות וכמנותקות מן המציאות. המרונים איבדו את מעמדם המוביל במדינה כבר עם קבלת העצמאות 
בנובמבר 1943 והיו נכונים למצוא את דרכם אל הערביות ואף לשתף פעולה עם בני העדה הסונית במדינה ועם מדינות ערביות 
שכנות. אף אלו שבאו בקשרים עם ישראל עשו זאת למטרות של גיוס כספים ונשק אבל בלא מחויבות אמיתית ועמוקה לרעיון 

הקשר עם ישראל. 

ובכל זאת לקשרים המתמשכים בין גורמים בעדה המרונית לבין ישראל היה הגיון משלהם. הזרעים של שנות הארבעים והחמישים 
נבטו בשנות השבעים והשמונים בניצוחו של אריאל שרון, שבודאי קלט את רעיון הברית עם המרונים מסביבתו של דויד בן גוריון 

שנהג להטיף לרעיון זה הגם שמעולם לא פעל כדי להוציאו אל הפועל.

אבל דווקא שעתו הגדולה של שיתוף הפעולה הישראלי-מרוני הוכיחה את חוסר התוחלת שבו ובישרה את סופו. וכך הוחלפה 
השותפות הישראלית-מרונית בשותפות מסוג אחר, זו שבין המרונים לבין השיעים, בהנהגת חיזבאללה. 



50

משפחות צד"ל בישראל לאחר הנסיגה מלבנון
פאדי נמור, נציג משפחות צד"ל בישראל

משפחות צד"ל בישראל מאז שנת 2000 – הקשר שנותק עם המשפחות בלבנון והקליטה בישראל.

עקב נסיגת צה"ל ללא הסכם, נאלצו לוחמי צד"ל לנטוש את הוריהם, את משפחתם המורחבת ואת ביתם, ללא הודעה מוקדמת. 
ההגעה לארץ ברגע אחד, העזיבה הפתאומית של הכל מאחור הייתה אתגר גדולה שעד היום חלקם לא מצליחים להתגבר עליו 

ומצויים במצוקה כלכלית ונפשית גדולה.

כיום, לאחר כעשרים שנים, גדלים בישראל בני הדור השני ואף השלישי של אנשי צד"ל, החולמים להשתלב בארץ ולהתקדם 
באופן שוויוני.
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גגות רעפים בבתי כנסת מהגולן בתקופה הרומית והביזנטית
דר' מיכאל אזבנד, מכללת אוהלו, המכללה האקדמית תל-חי והמכון לארכיאולוגיה אונ' חיפה

רעפים הם מהחומרים הכבדים והגדולים ביותר העשויים מחרס בעת העתיקה. למרות שהם שכיחים במיוחד בבנייני ציבור כמו 
לעסוק  הרבה  לא  הארכאולוגי  שהמחקר  דומה  יותר(,  )ומאוחר  הרומית-ביזאנטית  בתקופה  ובכנסיות  כנסת  בבתי  במקדשים, 
בהם. בהרצאה אביא תוצאות של מחקר רעפים מאתרים שונים בגולן ובמיוחד מאתרי בתי כנסת של מג'דוליה, דיר עזיז ואום אל 
קנאטיר וגם מהבזיליקה ומכנסיות מהעיר סוסיתא. אנסה להתמודד עם תחילת השימוש בגגות רעפים בבתי כנסת עתיקים בארץ 
וכן אביא ממקורות חז"ל העוסקים בגגות של בתי כנסת בתקופה הרומית. בהרצאה יוצגו תוצאות של מחקר ארכיאולוגי-אנליטי 
)כימי ומיקרוסקופי( של עשרות רעפים מהגולן, כולל מידע על אזור הייצור וחומרי הגלם שהשתמשו בהם לייצורם, בחלקם בבית 
היוצר לרעפים בדיר עזיז. תידרש גם השוואה בין רעפים של בתי כנסת מהתקופה הרומית לרעפים מבתי כנסת של התקופה 
הביזנטית בגולן ובחינת השינויים לאורך זמן במקורם של הרעפים באתרים השונים ובתוך כל אתר.  כן יבחנו קשרי המסחר בין 
יהודים ללא יהודים בגולן דרך השוואת מקור הרעפים שהיו בבתי כנסת וכנסיות בגולן. במסגרת הזמן, אתייחס לייצור ותפוצה של 
רעפים בהשוואה למסחרם של כלי חרס אחרים כמו כלי בישול וקנקנים, והקשר בין הפוליס סוסיתא והכפרים בדרום ומרכז הגולן.  

במקורות  חדשים  עיונים   – לביזאנטיון  רומא  בין  ישראל  וארץ  הגליל    ח'.2.  מושב 
ההיסטוריים והאכאולוגיים

הגליל במרד בר כוכבא: עיון ביקורתי במקורות ובחינת העדויות החדשות מתוך מערכות המסתור 
ומערות המפלט

דר' ינון שבטיאל, המכללה האקדמית צפת ומלח"ם

שאלת השתתפותו של הגליל במרד בר כוכבא, נמצאת על מדוכת המחקר שנים רבות. מרבית החוקרים טוענים שמרד בר כוכבא 
התרחש באזור חבל יהודה בלבד. כמות מרשימה של מערכות מסתור שהתגלו באזור יהודה והממצאים שהתגלו בתוכן, העניקו 
למחקר מרד בר כוכבא ביהודה בסיס איתן לבחינת שיטות ההגנה של היהודים בתקופה זו. בגליל מתנהל מחקר מערכות המסתור 
מזה כ-30 שנים בקירוב ובמהלכן נסקרו, תועדו ומופו 75 מערכות מסתור. חלק ניכר של מערכות המסתור בגליל, ניתן היה לתארכן 
על בסיס שלושה מאפיינים:  1. הטיפולוגיה הזהה למערכות המסתור בארץ יהודה ובנימין. 2. שברי כלים וחרסים אינדיקטיביים 
שנמצאו בתוך מערכות המסתור בגליל ולא היה בהם החשש שגלשו פנימה במרוצת הדורות. 3. מקורות היסטוריים בצורת רמזים 
עבים לשיטת ההגנה הזו שנכתבו על ידי יוסף בן מתתיהו, שלבד מהיותו ההיסטוריון לכל מהלכיו של מרד החורבן, היה מפקד 
הגליל בזמן המרד. בחלק אחר של מערכות המסתור בגליל התגלו רק שניים מהמאפיינים שנמנו, היינו טיפולוגיה זהה לארץ יהודה 
ובנימין וכלים וחרסים שתוארכו למאה השנייה לספה"נ. היעדרותו של המאפיין השלישי בצורת מקור היסטורי שמתייחס לעניין 
מערכות מסתור בגליל, העיבה על האפשרות לראות בהן מערכות מתקופת מרד בר כוכבא. לעומת הגליל עמד לפני החוקרים 
בארץ יהודה ובנימין המאפיין השלישי בדמות המקור ההיסטורי של דיו קסיוס, שכתב במפורש על השימוש שעשו היהודים ביהודה 
בשיטת הגנה זו. בהרצאה אנסה להתמודד עם פרשנות אחרת לאשר כתב דיו קסיוס ואציג מספר מערכות מסתור שללא ספק 
קיימים בהם שני המאפיינים שמעידים על השימוש בהן במאה השנייה לספה"נ. כמו כן אתייחס למספר מחקרים היסטוריים שיש 

בהם כדי לבסס הבנה רחבה יותר של המקור ההיסטורי של דיו קסיוס.

לאחרונה התגלה בגליל דגם נוסף של חללים תת-קרקעיים והוא סווג כמערות מפלט )בשונה ממקלטי המצוקים(. הממצאים 
שהתגלו במערות המפלט יובאו כ'תנא דמסייע' לדיון מחודש בנוגע לאפשרות השתתפותו של הגליל במרד בר כוכבא או לפחות 

להערכות אליו באופן מקיף.
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כתובת קונסטנטינוס הגדול מהכפר מג'אר בגליל
יוסי סטפנסקי, רשות העתיקות

בשנת 1998, במהלך סיור מטעם רשות העתיקות בגרעין העתיק של הכפר מג'אר בגליל התחתון, הבחינו הח"מ והווארד סמיטליין 
בשבר משקוף מעוטר עם כתובת יוונית שהיה מונח באחת מחצרות הבתים. בחיפוש בסביבה איתרנו חלק נוסף של המשקוף 
ימים חוברו שני החלקים, מה שאפשר את קריאת הכתובת היוונית במלואה. לטענת בעלי הבית, חלקי המשקוף  ולאחר כמה 

נמצאים ברשות המשפחה 'מימים-ימימה'. 

ורדה ספירלית, רימונים, ענף דקל ואשכולות ענבים. החלק  ושולי פניה מעוטרים בתבליטים של  אבן המשקוף עשויה מבזלת, 
השמאלי ביותר של המשקוף, שאולי היה מעוטר עם ורדה כמו חלקו הימני, חסר. בתוך מסגרת של טבולה אנסטה נחרטה כתובת 

יוונית בת 103 אותיות. תרגום הכתובת )על פי ע' דמתי, ובסיוע ו' צפיריס(:  

"למען הישועה והניצחון והחיים הנצחיים של אדוני העולם קונסטנטינוס אוגוסטוס ושל הקיסרים הגיבורים"  )תרגום לאנגלית: 

 For the salvation, victory and eternal life of the lords of the earth Constantine Augustus and the" 
)"heroic emperors

ככל הידוע, זו הכתובת היחידה על אבן המוקדשת לקיסר קונסטנטינוס הגדול בארץ ישראל. יש להניח שהכתובת נחקקה לאחר 
שקונסטנטינוס הפך לקיסר יחיד ב- 324 לסה"נ, לאחר נצחונו על ליקיניוס. 'הקיסרים הגיבורים' הם כנראה לפחות שניים מארבעת 
בניו של קונסטנטינוס, שהוכרזו כ'קיסרים' במהלך השנים 316 – 333 לסה"נ. המשקוף כנראה עיטר בעבר מבנה ציבורי, אם כי 

איכות הכתב וגודלו של המשקוף אינם מצביעים על מונומנטליות  מיוחדת. 

24 יישובי  4 לסה"נ הוא מעריה היהודית - אחד מ-  התגלית מעלה שאלות, שטרם נענו עד היום: אם הכפר מג'אר במאה ה- 
משמרות הכהונה? האם יתכן שיהודי הכפר הציבו את המשקוף לכבוד הקיסר )כפי שנעשה בקציון כ- 130 שנה לפני כן(? ואולי 
- הוצב במקורו באתר אחר? המידע המועט על תולדות הכפר מג'אר עצמו  - הזרה לסביבות הכפר  המשקוף העשוי מבזלת 
גם הוא אינו תורם לקידום פתרון התעלומה. יש לקוות שמחקר הכפר בעתיד יביא לפענוח חידת מקור הכתובת, שהיא ייחודית 

בארכיאולוגיה של ארץ ישראל.  בהרצאה יידונו השאלות העולות מתגלית זו.

מקורות: 

סטפנסקי, י' 2000. מע'אר – גילויים ארכיאולוגיים. קתדרה 97: 169 – 171. 

 .*Damati. E. 2004. An Inscription of Constantine the Great from Kafr Mghar. 'Atiqot 46: 51*-53

קונסטנטינוס הגדול וניצורה של ארץ ישראל: היבטים חדשים
פרופ׳ עודד עיר-שי, האוניברסיטה העברית בירושלים

לאחר שנים רבות של מחקר ולמעשה מאז חיבורו הגדול של יעקב בורקהרדט )גרמניה 1852( על אישיותו, פועלו ותקופתו של 
הקיסר קונסטנטינוס הגדול, נותרה דמות מרכזית זו משלהי העת העתיקה, תעלומה לא לגמרי מפוענחת. בתוך אניגמה זו מצויה 
אניגמה נוספת ולא פחות מפוענחת והיא פנייתו של הקיסר לתהליך חידושה הממסדי וביצורה של הכנסייה בארץ ישראל, ובעיקר 
במרחב הידוע כיהודה. מהלך זה שעילותיו ואופן ביצועו שעדיין לא נתבררו כל צרכם היה לאחד מן המהלכים המשפיעים ביותר על 
אופקיה של הנצרות ועל הפיכת הפרובינקיה רומא - פלסטינה ל-״ארץ הקודש״ )Terra Sancta(. היה זה קונסטנטינוס שהוריד 

את ״ירושלים השמימית״ אל קרקע הארץ והפך את המרחב כולו למקודש בעיני הכנסייה ודובריה במובן הפורמטיבי שלו.

 בהרצאה זו ננסה לתהות לא רק על שרשי תפיסת עולמו של הקיסר בפרשה זו אך גם על הישגיו, בראש ובראשונה בניצורו של 
המרחב הירושלמי תוך כדי דיאלוג מזה ופולמוס מזה עם יושביה הקדומים של עיר זו, הלא הם היהודים.   
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ההתיישבות ממזרח לחולה, 'דרדרה אייל' לאורן של מפות תש"ח - 1948
מר שלום טרמצי, המכללה האקדמית תל-חי

'דרדרה אייל' היה היישוב היהודי היחידי בצדו המזרחי של אגם החולה, מיקומו בשטח זה בתקופה שלפני הקמתה של מדינת 
ישראל והניסיונות להיאחז במקום ראויים לבירור וסקירה. היישוב הותקף על ידי הצבא הסורי במלחמת העצמאות ועמד במתקפה 

נגדו אולם בהמשך ננטש ושטחי העיבוד שלו נמסרו לישובים אחרים.

תיקוף:

בנובמבר 1934 - רכשה חברת הכשרת היישוב את 'זיכיון החולה' שכלל את האגם והביצות. 

ב-7.11.1935  רכשה הקרן הקיימת את אדמות הכפר דרדרה באמצעות בא כוחה באזור יוסף נחמני מנהל "משרד הגליל של 
הקק"ל". מטרתה של רכישה זאת הייתה לבסס את שליטתה של המדינה העתידית בתא השטח שממזרח לאגם החולה.

ב-1936 הוקם קיבוץ חולתה.

ב-1942 הוצעו אדמות הכפר 'דרדרה' על ידי הקרן הקיימת לישראל לאנשי קיבוץ חולתה לטובת עיבוד חקלאות מרעה, במקום 
הוקמה נקודת יישוב ראשונית ששמה לה למטרה להיאחז במקום.

אך  יסוד המעלה  למושבה  לאגם, מדרום  יישובם ממערב  מיקומו הסופי של  ולקבוע את  לוותר  חולתה  אנשי  ב-1943 החליטו 
המשיכו להחזיק במקום עד שימצא גרעין אחר שיתיישב במקום.

ב-1946 הקמת מדינת סוריה.

ב-1946 החליטו המוסדות המיישבים כי 'גרעין אייל' של הנוער העובד והלומד יתיישב בדרדרה.

ב-1947 הועברה דרדרה רשמית לחברי 'גרעין אייל'.

בינואר-1948 פוצץ גשר בנות יעקוב על ידי ההגנה ובעקבות זאת נסגרה המשטרה בגשר בנות יעקוב, הדרך היבשתית היחידה 
ל'דרדרה אייל' נותקה.

ב-10-01-1948 נכבשה המושבה משמר הירדן על ידי הסורים ואנשיה נפלו בשבי הסורים. תחושת הביטחון הרעועה של מתיישבי  
דרדרה אייל התעצמה ועל אף המצב הביטחוני הרעוע המשיכו המתיישבים להיאחז בקרקע.

ב-14-05-1948 הקמת מדינת ישראל.

ב-10-06-1948 נכבשה המושבה 'משמר הירדן' על יד הסורים.

ב-16-06-1948 פוצץ גשר בנות יעקוב במסגרת מבצע "ליל הגשרים", 'מבצע מרכולת'.

ב-11-07-1948  במסגרת 'מבצע ברוש', הסתער גדוד קומנדו סורי מהכיוונים מזרח ומדרום בסיוע תותחים ומטוסים במטרה 
לכבוש את היישוב, בסופו של הקרב לא נפלה הנקודה לידי הכוחות הסוריים אך הושמדה כליל. 

בהסכמי שביתת הנשק בסופה של מלחמת העצמאות נשארה דרדרה אייל כשטח מפורז בתחומה של מדינת ישראל. הצבא 
הסורי לא כיבד את גבולות השטח המפורז המציאות הביטחונית במקום הפכה לבעייתית ומורכבת להמשך קיום יישוב במקום. 

מושב ח'. .3 זכיון החולה, סיפור רכישת אזור הביצות דרך מפות

התכנית העות'מאנית להבראת עמק החולה וגלגוליה עד לרכישת הזיכיון
דר' אלון מרגלית, המכללה האקדמית תל-חי

השטח הכולל הביצות מצפון לאגם החולה, להלן "זיכיון החולה", נרכש בשנת 1911 על ידי מישל סורסוק ומוחמד ביי, מהשלטון 
  Zoller Manferd ,העות'מאני. בשנת 1916 התבקשו, ביוזמת החברה הסורית-העות'מאנית, שני מהנדסים של הצבא הגרמני
ההצפות  נזקי  את  ולהקטין  החקלאות  פיתוח  לאפשר  כדי  הביצה  שטח  את  וצמצום  האגם  ניקוז  תכנית  להציע   ,Weidner ו 
העונתיות. המהנדסים בצעו את עבודתם תוך כדי מלחמת העולם הראשונה והגישו "תכנית עבודה", כולל מפות ושרטוטי תעלות 
ולוחות זמנים. השלמת התכנית נעשתה לקראת סיום מלחמת העולם הראשונה, השטח נכבש על ידי הצבא הבריטי והתכנית 
 Wilkinson לאנגליה ושינה את שם משם משפחתו ל ,Zoller ,לא יצאה אל הפועל. עם סיום המלחמה, היגר אחד המהנדסים

ולקח את התכניות אתו.

ההנהלה הציונית בלונדון, בראשותו של חיים וייצמן, גלתה עניין רב ברכישת הזיכיון, אבל בגלל תנאי החיים באזור הביצות, רבים 
ראו בשטח אזור שאינו מתאים להתיישבות ואת רכישתו כבזבוז משאבים. כדי לשכנע את ההנהלה הציונית כי מדובר בשטח אשר 
ניתן ל"הבראה", אתרו שליחי ההנהלה הציונית את אותו Wilkinson ובעקבות משא ומתן אתו ניהל שלמה זלמן )ש"ז( שוקן גם 
את תכניות העבודה.  Wilkinson שרטט מחדש מפה המתארת את האגם והביצות ואת השטחים וציין על גביה את שטח האגם 
המצטמצם. המשא והמתן על רכישת השטח נמשך זמן רב ורק בשנת 1934 עבר הזיכיון לידיה של חברת הכשרת הישוב. מפה 

   .Zoller ו Weidner ששרטטה הקרן הקיימת מיד לאחר הרכישה, משקפת את תכניתם של

התכנית העות'מאנית להבראת העמק החולה, מעולם לא יצאה אל הפועל. עם סיום מלחמת השחרור חודשה היוזמה לייבוש 
וייבוש  זו, של המהנדס דב קובלנוב והמתבססת על ניקוז הביצות לשתי תעלות  הביצות והאגם על סמך תכנית אחרת. תכנית 

האגם כולו, יצאה בסופו של דבר אל הפועל.
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תולדות זכיון החולה: נסיונות התנחלות יהודית בעמק-החולה מאמצע המאה ה- 19 ועד לרכישתו 
של "זכיון-החולה" בשנת 1934

דר' יצחק ציטרין, המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

השליטה באדמות עמק החולה עברה תמורות רבות במהלך המאה ה-19. איברהים פחה השתלט על אדמות העמק והפך אותן 
ל"אדמות-מדינה". לקראת סוף המאה נהפכו אדמות העמק ל"זכיון" בבעלותו הפרטית של הסולטן.

תהפוכות המשא-ומתן לרכישת זכיון-החולה משקפות את הכוחות שפעלו והשפיעו על מערכות ההתיישבות של בני היישוב הישן, 
שניסו להאחז באדמות העמק טרם הפיכתו לזכיון, ועד לרכישת "האופציה לבעלות על הזכיון" על-ידי יהושוע חנקין בנובמבר 1933 

והעברתו לבעלותה של "חברת הכשרת היישוב" בנובמבר 1934, בהסכמה ובעידוד שלטונות "המנדט הבריטי".

התמשכותו של המשא-ומתן לרכישת הזכיון על-ידי הון-פרטי וחברות-ציבוריות יהודיים והשתתפותם של גופים לאומיים בנסיונות 
לרכישתו, הינן  Test-Case המצביע על הקשיים המאפיינים את ההתיישבות היהודית בתקופה העותמאנית, בארץ-ישראל בכלל 

ובגליל בפרט, ומלמד על התמורות והמגמות שחלו "באסטרטגיה היישובית הציונית" בתקופת המנדט.

נפתוליו של המשא-ומתן לרכישת הזכיון מעדים על הקוראלציה שבין האירועים המדיניים שתחוללו במרחב הגאוגרפי של ארץ-
ישראל ושכנותיה, והשפעתם על השיקולים הציוניים בתהליך ההתיישבות בארץ בכלל ורכישתו של זכיון-החולה בפרט. 

יוצא-איפוא, ששיקולי רכישת הזכיון כתוצאה "משיקולים מדיניים", לעומת "שיקולי התיישבותיים", היו דומננטיים בשנות ה-30, 
לעומת "שיקולים התיישבותיים" שהניעו את נסיונת ההתנחלות היהודית בעמק בתקופה העותמאנית.

הפער בין מחקר היסטורי וקרטוגרפי לבין עיצוב הזיכרון:

האגדה על פקיד קק"ל ואדמת הכבול הציוני
דר' מיה דואני, המכללה האקדמית תל-חי

משנות התשעים של המאה העשרים החל להופיע סיפור שחוזר פעמים רבות אצל אנשים הכותבים על ייבוש החולה או הקמת 
שמורת החולה. לפי סיפור זה, בראשית שנות ה-50 כשתכננו לייבש את החולה, הביאו לכאן מומחים שונים לייעוץ. ביניהם היה 
מומחה מהולנד שהזהיר את אנשי קק"ל שהכבול, שהוא חומר אורגני שנוצר מצמחים שקועים בבתי גידול לחים, עתיד לשקוע. או 
אז רעם בקולו אחד מנציגי קק"ל, הכה בידו על השולחן ואמר: "הכבול שלנו הוא ציוני, הכבול שלנו לא ישקע!" לאחרונה מצאתי 

סיפור זה גם באתר האינטרנט של הארכיון הציוני המרכזי.

יבוש  ההרצאה תתחקה על סמך מקורות ראשונים )חלקם מהארכיון הציוני המרכזי( אחר הדיונים של הוועדה לגיבוש תכנית 
החולה ומסקנותיה, המקבלים ביטוי ממפה הנמצאת באוסף תל-חי, המעידים שבשנת 1951 עדיין לא הוחלט לייבש את אדמת 
הכבול. ממצא זה מעלה מצד אחד את השאלה מדוע הוחלט לייבש את אדמת הכבול בסופו של דבר? ומצד שני, מדוע האגדה 

על פקיד קק"ל ואדמת הכבול הציוני החלה להתפשט משנות התשעים של המאה העשרים ואילך? 

ההחלטה לייבש גם את אדמות הכבול התקבלה רק בשנת 1955 תוך כדי ייבוש החולה וזאת בעקבות יהודי בשם ג'ון צוקרמן שהיו 
לו גידולים חקלאיים על אדמות כבול בסטוקטון שבארצות הברית. אותו יהודי הצליח לשכנע את כל האחראים על ייבוש החולה 
– קק"ל, משרד החקלאות ותה"ל, שניקוז אדמות אלו ועיבודן כדאי מבחינה כלכלית, למרות שהן תשקענה במידה ניכרת. כלומר 

הסיבה הייתה קודם כל כלכלית ולא אידאולוגית. 

האגדה על הפקיד ואדמת הכבול הציוני החלה להופיע בכתובים משנת 1993 ואילך. בשנה זו החלו להציף מחדש חלק מאדמות 
הכבול )1,100 דונם( באזור שניתן לו השם אגמון. טענתי היא, שההצפה מחדש של שטחי הכבול נתפסה בציבור הרחב כהודאה 
בכך שפרויקט ייבוש החולה נחל כישלון, והצפת המקום הינו ניסיון לתיקון אותה טעות היסטורית. מתקופה זו הביקורת על ייבוש 

החולה הפכה נוקבת יותר, כשהחלק הלגלגני ביותר שלה הינו האגדה על הפקיד ואדמת הכבול הציוני. 

מסקנה מתודולוגית מחקר אירוע זה, היא, שהתחקות ביקורתית אחר תהליך עיצוב הזיכרון לא מעידה בהכרח על פרטי האירוע 
היסטורי, אלא על ההווה וההוויה של תקופת עיצוב הזיכרון.

'גרעין אייל' עזב את המקום והקים את קיבוץ אייל ליד קלקיליה.

ענינה העיקרי של הסקירה אותה אעביר, הוא לתאר, להסביר ולהמחיש את גלגוליו השונים של היישוב 'דרדרה אייל' לאורן של 
מפות אותנטיות מתקופת תש"ח-1948 מ"מסד הידע הכרטוגרפי במכללה האקדמית תל-חי" ובסיוע מערכת המידע גיאוגרפית 
לשפוך אור על  הסיטואציה ההתיישבותית-ביטחונית ממנה סבל הישוב בשוליו המזרחיים של אזור הספר המנותק בעמק החולה 
והגליל העליון המזרחי, מנקודת הזמן בה נרכשו אדמות דרדרה על ידי יוסף נחמני איש הקרן הקיימת לישראל ב-1935 ועד לסופה 

של מלחמת העצמאות ב-1948.
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גרעינים תורניים, שלטון והבניה חברתית: תיאוריית הממשל העירוני בהדגמה על עכו
דר' יצחק )איציק( דהן, אוניברסיטת חיפה

 Urban governance( מאז שנות התשעים של המאה העשרים הולך ומתרחב השיח האקדמי סביב תיאוריית הממשל העירוני
theory(.  בתמצית, הוגיה של תיאוריה זו גורסים כי על מנת להסביר את איכויות הפוליטיקה בעידן הניאו-ליברלי יש לראות את 
חלוקת העבודה בין המגזר האזרחי לשלטוני כתוצר של שיתופי פעולה ופחות של קונפליקט – חלוקה שמצד עצמה משליכה 
על היבטים רבים. במובנים רבים, עקרונות אלו הולמים את הדפוס החדש האופייני לפוליטיקה העירונית בפריפריה הגאוגרפית 
הדתית(  הציונות  ובנות  בני  מנהיגים  )שאותם  התורניים  הגרעינים  עמותות  שבין  בקואליציה  ניכר  לכך  בולט  ביטוי  הישראלית. 
לרשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, שנבנית בשאיפה לחולל תמורה חיובית בסדר החברתי והתרבותי בעיר.  בהרצאתי אטען כי 
הבנה זו של הפוליטיקה העירונית הינה פשטנית ואיננה מיטיבה להסביר, באופן עשיר ומורכב, את אופי ההבניה  חברתית כפי 

שהיא מתחוללת בשטח.  אבקש להדגים טענה זו על העיר עכו.

צדק חלוקתי בין קריית-שמונה למועצה האזורית הגליל העליון – מבט היסטורי
דר' אמיר גולדשטיין, המכללה האקדמית תל-חי

בגליל- הארץ.  ברחבי  אקטואלי,  ציבורי  לדיון  לבקרים,  חדשות  האחרונים,  בעשורים  עולות,  וקרקעות  שיפוט  שטח  של  סוגיות 
העליון, נחקק בזיכרון האזורי, מאבק שהתחולל בתחילת המאה ה-21 בין קריית-שמונה לכפר-גלעדי, שזכה לתהודה, גם בעקבות 
מעורבות 'הקשת הדמוקרטית המזרחית' במחלוקת. מאז, מתעורר הנושא מדי מספר שנים, לאחרונה, תוך שימוש גובר ברשתות 

החברתיות.

ההרצאה תציג את הפולמוס הראשון בנושא, שהתעורר בסוף שנות החמישים, לקראת שנת העשור להקמת קריית-שמונה. זמן 
רב לפני שהמושג צדק חלוקתי שובץ בדיון על קרקע ושוויון, יצא אשר נזרי, ראש המועצה הנבחר הראשון של קריית-שמונה, 
למאבק ובמרכזו דרישה להגדלת שטח השיפוט העירוני, על חשבון המועצה האזורית הגליל העליון. ההרצאה תציג את הפרשה, 

את עמדות הצדדים השונים ואת תהליך קבלת ההחלטות ברמה הממשלתית בסוגיה. 

כרקע, יוצגו תהליכי הקמת קריית-שמונה על-ידי 'ועד גוש הגליל העליון':

רכישת האדמות בצפון עמק החולה, חלוקת אדמות הכפרים הערביים, חלוקת אדמות ייבוש החולה, ההחלטה על הקמת יישוב 
יהודי בחלסה והגדרת אופי היישוב, הדיון על שאלת הכללת מעברת חלסה בשטח השיפוט של המועצה האזורית, הגידול הדמוגרפי 

בקריית שמונה בשנות החמישים.

בלב ההרצאה יעמדו הפולמוס שהתגלה בשנים 1958-1961.

חלקה האחרון של ההרצאה יעסוק בקצרה בנקודות זמן, לאורך שנות השישים והשבעים, בהן סוגיית הקרקעות שבה והתעוררה, 
לזמן קצר בלבד, עד לכניסת להפיכת הנושא לחלק מסדר היום הציבורי באזור בתחילת המאה )פרשה שחורגת מתחום ההרצאה(.

מושב ט'. .1 שלטון קרקע וזהות בעיירות גליליות

חצור- מישוב חסר מעמד מוניציפאלי למועצה מקומית נפרדת
שמחה גואטה- בוקובזה, אוניברסיטת תל אביב

כבר בשלבים המוקדמים של עיצוב המרחב הגאוגרפי וההתיישבותי בארץ, נקטו המוסדות הלאומיים במדיניות שעודדה איחוד 
רשויות בנימוק של טובת הציבור והמדינה.

התוכניות  פי  ועל  אוכלוסין  ופיזור  עלייה  קליטת  לצורך  החדשות'  ה'ערים  הקמת  במסגרת  התכנון,  אגף  ידי  על  תוכננה  חצור 
המקוריות היא תוכננה כשיכון ולא כישוב בפני עצמו על מנת לאפשר את שילובה עם המושבה הסמוכה ראש- פינה או המועצה 

האזורית גליל עליון.

בין השנים 1953 ל- 1956 הוגדרה חצור כ'ישוב חסר סטטוס מוניציפאלי' מתוך תקווה לצירופה לאחת מהמועצות המוניציפאליות 
שהיו קיימות באזור- מהלך שלא התממש בפועל ובאוגוסט 1956 קיבלה חצור מעמד מוניציפאלי של מועצה מקומית נפרדת, 

תהליך שהעצים את הבידול בין חצור לסביבתה הקרובה.

ההרצאה תעסוק בשאלה מדוע בניגוד לתוכניות משרד הפנים לספח את חצור לאחת מהמועצות המוניציפאליות שהיו קיימות 
באזור, הרי שחצור התפתחה כמועצה מקומית נפרדת?.

והן המועצה המקומית ראש פינה סירבו  גליל עליון  ינותחו הגורמים והשיקולים לכך שהן המועצה האזורית   במהלך ההרצאה 
לדרישת משרד הפנים להכליל את חצור בשטח שיפוטן. כמו כן יושם דגש לפערים בתרבויות הפוליטיות וברשתות החברתיות שהיו 
בקרב תושבי הישוב הוותיק האשכנזי שאכלס את המסגרות המוניציפאליות כדוגמת מ. א. גליל עליון ומועצת ראש פינה, לעומת 

העולים החדשים המזרחיים, חסרי רשתות דומות, שאכלסו את עיירת העולים חצור בין השנים 1956-1951. 

לתהליכים אלה היו השפעות שעיצבו את המציאות הקיימת בדרום עמק החולה גם לעתיד.
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רשימת המשתתפים בכנס

moc.liamg@ynanagylro מכון שמיר למחקראורלי גנני-דגן

iritsa@telhai.ac.ilמכון שמיר למחקר, המכללה האקדמית תל-חיעירית ששון

uriheitner@gmail.comמכון שמיר למחקראורי היטנר

rajeh25h@gmail.comמכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפהרג'אח עמאשה

gorbatkin@gmail.comמכון שמיר למחקרדניס גרובטקין

nilibenari8080@gmail.com חוקרת עצמאיתנילי בן ארי

 itzchke@gmail.comאוניברסיטת בר-אילן ומכללת אורות ישראלאפרים יצחקי

achiakohn@gmail.com׳דגש׳ ארכאולוגיה תיירותיתאחיה כהן תבור

רחל אמיר
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
 rachel@migal.org.il

שריאל היבנר
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
sarielh@migal.org.il

מרטין גולדווי
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
goldway@migal.org.il

רידא חבשי
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל

yoril@migal.org.ilמיגל, מכון למחקר מדעי בגליליהורם לשם

מיגל, מכון למחקר מדעי בגלילוויווק אמבסטה

ymekori@telhai.ac.ilנשיא המכללה האקדמית תל-חייוסי מקורי

avivaha@openu.ac.ilהאוניברסיטה הפתוחהאביבה חלמיש

mustafa@telhai.ac.ilהמכללה האקדמית תל-חימוסטפא עבאסי

katzso@telhai.ac.il המכללה האקדמית תל-חיסופיה כץ

המכללה האקדמית תל-חיחיים גורן
 gorenh@telhai.ac.il

אוניברסיטת תל אביבברברה מאייר

yisca@yiscaharani.comחוקרת עצמאיתיסכה הרני

director@jewishchristianrelations.comהמכללה האקדמית תל-חיפיידרה שפירו

edvir2000@gmail.comהמכללה האקדמית תל-חיערן דביר

gad.baneth@mail.huji.ac.ilהאוניברסיטה העברית בירושליםגד בנעט

אליסיה רוג'ס
בית הספר לווטרינריה ע"ש קורט, האוניברסיטה 

העברית
alicia.rojas@mail.huji.ac.il

shelleypeleg@gmail.com אוניברסיטת חיפהשלי-אן פלג

uri@shimur.org.ilהמועצה לשימור אתרי מורשת בישראלאורי בן ציוני

יאיר ורון
אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת אריאל ואיקומוס 

ישראל
yairva@ariel.ac.il

estiyan@gmail.comאוניברסיטת חיפהאסתי ינקלביץ

adijon@gmail.comהמכללה האקדמית תל-חיעדי יונס-לוי

tamar.zemach@yahoo.comהמכללה האקדמית תל-חיתמר צמח

רואי גוטמן
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
roeegu@telhai.ac.il

bib_er@yahoo.comהמכללה האקדמית תל-חירונה ביבר

chana188@gmail.comהמכללה האקדמית תל-חיחן בר-לי נהור
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adreasusan@gmail.comמיגל, מכון למחקר מדעי בגלילאדריאה גונזלס-קרלסון

itsicm@gmail.com המכללה האקדמית תל-חיג'אן-ג'אק יצחק מרטינז

droryuvl@tauex.tau.ac.ilאוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חייובל דרור

galitb@maase.org.ilהמכללה האקדמית תל-חיגלית בוקריס

tamarz@sulam.co.ilהמכללה האקדמית תל-חיתמר צמח

sigic@sulam.co.ilהמכללה האקדמית תל-חיסיגלית קטן

adipsaoo@gmail.comהמכללה האקדמית תל-חיעדי פרץ-שחרור

itavshwartz@gmail.comהמכללה האקדמית תל-חיייטב שוורץ

ifat1968@walla.comהמכללה האקדמית תל-חייפעת בן-יצחק

 אופיר דגני 
 המכללה האקדמית תל-חי, מיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל 
ofird@telhai.ac.il

vered.spielmann@gmail.com מכון שמיר למחקר  ורד נאור 

שלומית דור
המכללה האקדמית תל-חי, מיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
dorshlomit@gmail.com

dr.keswick@gmail.comמו"פ צפון, מיגל, מכון למחקר מדעי בגלילמרי דפני ילין

kalman35@gmail.comמיגל, מכון למחקר מדעי בגליל ואוניברסיטת בר-אילןבן קלמן

onnrab@gmail.comמו״פ צפון, מיגל, מכון למחקר מדעי בגלילאון רבינוביץ'

דוד שהמי
האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון למדעי 

החיים ומרכז מינרווה
david.shohami@mail.huji.ac.il

  kashtit@gmail.comאוניברסיטת חיפהדור קשת

klein_yd@walla.co  המכללה האקדמית תל-חידנה קליין

עידן ברנע
האוניברסיטה העברית בירושלים, מיגל, מכון למחקר 

מדעי בגליל
idanb@migal.org.il

shiranbz@gmail.comהאוניברסיטה העבריתשירן בן זאב

 orna.shemer@mail.huji.ac.il האוניברסיטה העברית בירושלים ויד טבנקיןארנה שמר

ilansarigh@gmail.com>בוגרת בית ספר מנדל למנהיגות חינוכיתאילנה שריג היוז

michal_r@oranim.ac.ilהמכללה האקדמית לחינוך אורניםמיכל ראזר

סגולה מוצפי
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
 segula@migal.org.il

פאולה פיטשני
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
paulabil@telhai.ac.il

leshemtamar2@gmail.comהמעבדה לחקר הכנרת ואוניברסיטת חיפהתמר לשם

maviam53@gmail.comהמכללה האקדמית כנרתמרדכי אביעם

yaki@mx.kinneret.ac.ilהמכללה האקדמית כנרתיעקב אשכנזי

gafni.reuven@gmail.comהמכללה האקדמית כנרתראובן גפני

ramezeid@gmail.comהמכללה האקדמית כנרתראמז עיד

gal@ocean.org.ilהמעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראלגדעון גל

yaron.beeri-sh@ocean.org.ilהמעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראלירון בארי-שלוין

nishri@ocean.org.ilהמעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראלעמי שרי

shira.ninio@ocean.org.ilהמעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראלשירה ניניו

eyal.ofir@ocean.org.ilהמעבדה לחקר הכנרת, חקר ימים ואגמים לישראלאיל אופיר

שלמה גץ
המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי באוניברסיטת 

חיפה
getz@research.haifa.ac.il
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מיכל פלגי
המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי, אוניברסיטת 

חיפה
palgi@research.haifa.ac.il

מירב ניר

tzionagr@telhai.ac.ilהמכללה האקדמית תל-חיציונה גרוסמרק

המכללה האקדמית תל-חיעידית ארז

sana.haa@hotmail.comהמכללה האקדמית תל-חיסנאא חדאד

aml.d@hotmail.comהמכללה האקדמית תל-חיאמל דאהר

talsmith2@gmail.comהמכללה האקדמית תל-חיכריס טלסמית

טלי גולדברג
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
 talig@migal.org.il

gophen@migal.org.ilמיגל, מכון למחקר מדעי בגלילמשה גופן

adi.trapich@gmail.comאוניברסיטת תל אביבעדי וייס

odedl@migal.org.ilמיגל, מכון למחקר מדעי בגלילעודד לירן

דורון גולדברג
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
 dorongo@telhai.ac.il

zisser@post.tau.ac.ilאוניברסיטת תל אביבאייל זיסר

ravid.yair2@gmail.comלשעבר ראש השלוחה המבצעית של המוסד בביירותיאיר רביד

fadi193@walla.co.ilנציג משפחות צד"ל בישראלפאדי נמור

Yinon1950@gmail.comהמכללה האקדמית צפת ומלח"םינון שבטיאל

מיכאל אזבנד
המכון לארכאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה, 

המכללה האקדמית תל-חי ומכללת אוהלו
Mickeyosband@gmail.com

stepansky@bezeqint.netרשות העתיקותיוסי סטפנסקי

oded.irshai@mail.huji.ac.ilהאוניברסיטה העברית בירושליםעודד עיר-שי

סנאית תמיר
המכללה האקדמית תל-חי ומיגל, מכון למחקר מדעי 

בגליל
 snait@telhai.ac.il

alonmarg@telhai.ac.il המכללה האקדמית תל-חיאלון מרגלית

shalomt@telhai.ac.ilהמכללה האקדמית תל-חישלום טרמצ'י

yitzhakcy@gmail.comהמכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנןיצחק

mayaduany@gmail.com המכללה האקדמית תל-חימיה דואני

amirgold@telhai.ac.ilהמכללה האקדמית תל-חיאמיר גולדשטיין

gwetasim42@gmail.comאוניברסיטת תל אביבשמחה גואטה בוקובזה

itsik.dahan@mail.huji.ac.il אוניברסיטת חיפהיצחק דהן
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