
סיורים

התנדבות בחקלאות ליחידים וקבוצות | 

סיורים לציבור הרחב ולמשפחות | קטיף 

ישראלי | מכירות ישירות ממשקים | 

פעילות חינוכית בבתי ספר | חגיגות ט"ו 

בשבט חקלאיות | ועוד

דרום )סיור בשקף וצריפין(
negev@hashomer.org.il | 050-8818191 / 08-6800415 חן

צפון )סיור בגלעד(
galil@hashomer.org.il | 050-8818205 / 04-6886407 ענבר

צפון )סיור חווה החקלאית בחדרה( 
shani@hashomer.org.il | 050-5886808 שני

הרשמה להתנדבויות באתר השומר החדש 
או במייל ובטלפון הבאים 

groups@hashomer.org.il | 050-8818217 עינת יעקב
 

לאורך 
השבוע

קטיף

מכירות 
ישירות

לאורך 
השבוע

)פרט לשבת(

פעילויות משפחתיות 
במגוון מוקדי קק"ל

מכירות ישירות במשקי 
החקלאים ברחבי הארץ. 

לנקודות המכירה לחצו כאן

מושב גאולים | מושב ביתן 
אהרון | הוד השרון | בית 

לחם הגלילית | מושב עין יהב 
| גדרה | מושב כפר חיים | 

מושב כפר נטר | מושב לכיש 
| נס ציונה | מושב צופית

מושב צופית |  מושב 
אחיטוב | רמת השרון | 

צומת הטייסים | מושב נווה 
ירק | גבעת עדה | מושב 

קדרון | מושב אביאל | כפר 
חסידים | כפר מעש | מושב 
ביצרון | מושב שדה עוזיה | 

מושב שדמה

איסוף בצל או עישוב חומוס אחיהוד        
עבודות חממה חוקוק   

טיפול בירקות | סיקול ועישוב לבנים    
מטעי פירות      

גיזום ועישוב מטע לימונים מעלה גמלא  
עקירת כרם אליעד   

דילולים בפרי הדר בנימינה   
גיזום עצי שסק בת שלמה  

הכשרת קרקע חדשה עין יעקב   
קטיף אשכוליות בית גמליאל  

יום א 28.1

יום ד 31.1יום ג 30.1

יום ב 29.1

יום ד 31.1

יום ד 31.1

יום ו 2.2

יום ו-שבת 2-3.2

דרוםצפון

בתכנית

 28.1-3.2Save The Date

י"ב-י"ח בשבט 

 9:00-14:00
יער ביריה

שעה??
קיבוץ

בית–העמק

 9:30
אולם ירושלים 
בכנסת ישראל

 8:30-12:00
מו״פ צריפין

משקים 
חקלאיים 

ברחבי הארץ

 14:30-16:00
מושב שקף

 16:00-18:00
מושב אמציה

14:30-16:30
קיבוץ גלעד

16:30-18:30
קיבוץ גלעד

התנדבות לשיקום יערות 
בפרויקט "שומר היער" 

בשיתוף קק"ל. 

קבוצות יוכלו ליהנות מפעילות 
משמעותית, הסברים על עבודת 
הייעור והחשיבות שלה בשמירה 

על אדמות המדינה.
להרשמה לחצו כאן

פעילות למשפחות
של ארגון החלוץ 

סדר ט"ו בשבט קהילתי 
חקלאי. נציין את החג במיטב 

תוצרת הארץ תוך שילוב קטעי 
קריאה מן המקורות היהודיים 
המסורתיים וחדשים בני זמננו.

לפרטים שי 050-7899259

השקת השדולה לחיבור דור 
העתיד לעבודת האדמה.

סיור משפחות 
סיור בחווה | הסבר על המו"פ | קטיף עצמי

להרשמה לסיורים לחצו כאן

קטיף משפחות

לרשימת מוקדי הקטיף לחצו כאן

סיור וסדר ט"ו בשבט 
למשפחות ולציבור הרחב 

מפגש במושב והיכרות עם 
ארגון השומר החדש, סיור עם 

רכב פרטי לתצפית ושיחה עם 
מצב החקלאים באזור.

סדר ט''ו בשבט חגיגי 

להרשמה לסיורים לחצו כאן

סיור וסדר ט"ו בשבט 
למשפחות 

מפגש בגבעת הרקפות | היכרות 
עם השומר החדש ותופעת 

הפשיעה החקלאית |  יציאה 
לטיול משפחתי.

להרשמה לסיורים לחצו כאן

פתיחת אירועי שבוע החקלאות
פעילויות חינוכיות בבתי–ספר ברחבי הארץ

סדר ט''ו בשבט

להרשמה לחצו כאןהתנדבות ליחידים 

בנייה ושיקום טרסות | מצפה רמון   
עישוב זיתים       

עיצוב עצי הרימון | באר מילכה   
סיוע בעבודות הכרם       

עישוב זעתר משכיות    

פעילויות

 "יום השומר"

פעילות חקלאית חווייתית 
ומגבשת לחברות וארגונים, 
סטודנטים, בתי ספר, צוותי 
מורים ומשפחות. הפעילות 

משלבת הדרכה, עבודה 
חקלאית, לימוד בטבע ובישולי 

שדה קבוצתיים.

להרשמה להתנדבויות 
החקלאיות לחצו כאן

להרשמה לסיורים לחצו כאן

פעילות למשפחות
של ארגון החלוץ

חקלאות גלילית - סיור מודרך 
במטעי הצפון, דוכני יצירה 
חקלאית אקולוגית לילדים 

וקטיף הדרים עצמי.
לפרטים שי 050-7899259

קיבוץ שניר

פרטים ליצירת קשר

התנדבויות

יום ד-ה 31.1-1.2

09:00-16:30
תחנת יאיר, 

תחנת המחקר 
של מו"פ 

ערבה תיכונה 
וצפונית - תמר

יום פתוח בערבה
יומיים של הפנינג ייחודי, מקצועי וצבעוני המושך אליו קהל רב 

מהערבה ומכל חלקי הארץ. 

המבקרים נחשפים לכ–200 עסקים וחברות שמציגים בתערוכה את החידושים 
האחרונים בתחומי החקלאות ותחומים משיקים ונהנים ממופעי מוסיקה של 

רמי פורטיס ואריאל זילבר.    למידע לחצו כאן

הופעות 20:00

יום ה 1.2

שעות??
תל–עדשים

התנדבות לקבוצות 

עבודה בגיזום אקליפטוסים 
וסיוע לחקלאי בת שלמה - 
עבודה במטעים ובהשבחת 

מרעה וסיוע ל–2 חקלאים
להרשמה לחצו כאן

16:00-18:30

הפנינג ט״ו בשבט 
בחווה החקלאית בחדרה

ארגון הנוער של השומר החדש 
מזמין אתכם להתחבר לאדמה 
ולחגוג יחד איתנו בהפנינג ט״ו 

בשבט ברוח השומר החדש 
בשבוע החקלאות!

מה בתכנית? |בישולי שדה | 
מדורה | סדר ט״ו בשבט | תחנות 

יצירה | הפעלות לכל המשפחה

להרשמה לסיורים לחצו כאן
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