
אושה

.   ממזרח לקריית אתא, אּושָׁה הוא קיבוץ בעמק זבולון
כוללים  משק ענפי . הקיבוציתלתנועה ( כיום)ומשתייך 1937-בנוסד 

.  גידולי שדה ועוד, לול, מטעי אבוקדו, רפת מתקדמת



אדמית

משקיף בצדו האחד על עמק  , קיבוץ חילוני היושב על ראש ההר
.  מפרץ חיפה ורכס הכרמל, הלבנון וצדו האחר צופה על הים התיכון

שייך למרחב המועצה האזורית מטה אשר  , 1958הקיבוץ נוסד בשנת 
.  וחבר בתנועה הקיבוצית ובארגון הכלכלי האזורי מילואות

היה קיבוץ שיתופי לכל דבר עבר שינוי  2000שעד שנת , הקיבוץ
.  והפרטה וכיום הוא פועל כקיבוץ מתחדש



אילון

השוכן על גבעה , אילון הוא קיבוץ מיסודה של תנועת הקיבוץ הארצי
טובל בירק ומשקיף אל  , בגליל המערבי בין נחל בצת לנחל כזיב

.  הקיבוץ משתייך למועצה האזורית מטה אשר. הים

הייתה  1938והעלייה על הקרקע בנובמבר 1935הקיבוץ נוסד בשנת 
הענפיים העיקריים בקיבוץ הם  . במסגרת הקמת יישובי חומה ומגדל

.  רפת ומכוורת, לול פיטום, גידולי שדה, בננות, אבוקדו



.       קיבוץ השוכן בדרום עמק זבולון בתחום המועצה האזורית מטה אשר
ומאז ייסודו התפתחו בו ענפי תעשייה  1947הקיבוץ נוסד בשנת 

"  אסיב"–בתחום התעשייה : מקורות פרנסתם של החברים. וחקלאות
מפעל לייצור מכשור רפואי  -מגו אפק , מפעל לייצור בדים סרוגים

בתחום החקלאות קיימים  . מפעל לייצור בובות וחפצי נוי-וחיננית 
.  לול ומדגה, רפת, מטעים, גידולי שדה

אפק



.  ושייך למועצה האזורית מטה אשר1949שהוקם בשנת , קיבוץ חילוני
ומרחק  , מ מנהריה"ק12-הקיבוץ נמצא בגליל המערבי והוא מרוחק כ

.  דומה מעכו

הקיבוץ נמצא כעת בתהליך מתקדם של הפרטת המקום ומעבר  
מבלי להפריט את הקהילה שעדיין שומרת  , מקיבוץ למושב עובדים

.  על רמת שיתופיות גבוהה

בית העמק



געתון 

נחל  -שמו של קיבוץ געתון ניתן לו על שם הנחל העובר בסמוך 
הגעתון שחוצה את העיר נהריה לרוחבה ונשפך לים התיכון ואשר  

והוא נזכר במקורות כחלק מהגבול הצפוני  ” גיאתו” שמו המקורי היה 
.  י”של א

של השומר הצעיר  ” אחד במאי”בידי גרעין 1948הקיבוץ הוקם בשנת 
400-היום חיים בגעתון כ. שאנשיו הגיעו לארץ כמעפילים, מהונגריה

יזמות ועבודות חוץ ובחצרו  , חקלאות, איש שעיקר פרנסתם מתעשייה
.חיה עובדת ויוצרת להקת המחול הקיבוצית ובית הספר למחול



גשר הזיו

,  קיבוץ מתחדש בגליל המערבי, גשר הזיו הוא יישוב קהילתי
צפונית לעיר נהריה בתחום המועצה אזורית מטה  

" אגודה שיתופית להתיישבות כפרית"היישוב מוגדר כ.אשר
,  90-עד לסוף שנות ה. ומנוהל על ידי אגודה מוניציפלית

פעלו בו  , היישוב תפקד בצורה המסורתית של קיבוץ שיתופי
התבצעה  1998בשנת . 'בתי ילדים וכו, חדר אוכל, ענפי משק

חברתי  /ביישוב הפרטה ומאז פועל הקיבוץ על פי מודל כלכלי
אשר הפריט את ההשתכרות של חברי  " רשת ביטחון"של 

,  יחד עם זאת. הקיבוץ וגם ִשיֵיך לכל משפחה את אחוזת ביתה
ערבות  , הקיבוץ שמר ואירגן מסגרות וכללים של שיתוף

המקום מהווה גם מרכז תרבותי  . ועזרה בין חבריו, הדדית
מתנהלות במקום  , ס אזורי של המועצה"יש בו מתנ: אזורי

השנתי  " אכזיב"משחה , תחרות טניס שנתית לתושבי היישוב
.  והופעות מוזיקה מגוונות בסגנונות שונים



הסוללים  

הממוקם בסמוך  , קיבוץ הסוללים הוא יישוב בגליל התחתון
כקיבוץ  1949הקיבוץ עלה לקרקע בשנת . לצומת המוביל

נפש ובו חברי קיבוץ  900-ונכון להיום היישוב מונה כ
ענפים  . מתחדש ושכונה קהילתית המהווים יחד יישוב אחד

מטע  , גידולי שדה, מדגרה, לול-בקיבוץ וביישוב כוללים 
מרביתן  , בקר מתחם תעשייה ובו כעשר חברות, זיתים

.  בעלי עסקים קטנים80-כביישוב . היישובבבעלות תושבי 
.  רוב התושבים עובדים מחוץ ליישוב, עם זאת



חניתה 

אחד  , מזרח לשלומי-מצפון, על גבול לבנון, קיבוץ בגליל המערבי
600-בחניתה חיים כיום כ. 1938מיישובי חומה ומגדל אשר נוסד בשנת 

משקל  . פרדס וזיתים, אבוקדו, ענפי המשק החקלאי הם בננות. נפש
מפעל לעדשות מגע : הכוללת שני מפעלים, הכובד עבר לתעשייה

לציפויים מתכתיים על יריעות פלסטיק  " קוטלב"והשתלה ומפעל 
דפוס דיגיטלי  , כחומר גלם לציפוי סלולארי וציפוי מגן לחלונות

המפעלים מבוססים על ידע טכנולוגי נרחב ורוב המוצרים  . ומדבקות
.  נשלחים ליצוא



יחיעם  

אשר עלה לקרקע  " הקיבוץ הארצי השומר הצעיר"קיבוץ מזרם 
.  מ מזרחית לנהריה"ק12-בגליל המערבי כ1946בנובמבר 

מפעל לייצור נקניק  -" מעדני יחיעם"ענפים עיקריים בקיבוץ 
חדרי אירוח ואטרקציות בילוי  -" טבע ביחיעם", בשרומוצרי 

עבר הקיבוץ תהליך הפרטה ובשנים  2001בשנת . וטיול
האחרונות הקיבוץ עוסק בהקמת שכונת הרחבה ומשקיע רבות  

הן של בנים החוזרים לקיבוץ והן של  , בקליטת משפחות צעירות
תושבים המבקשים להצטרף להרחבה ולהקים ביחיעם את  

.  ביתם



יסעור

י "ע, דרומית לצומת אחיהוד בגליל המערבי1949הקיבוץ נוסד בשנת 
:  עם השנים ענפי המשק היו" .השומר הצעיר"גרעיני הגשמה של 

מפעל  : בתעשייה , בריכות דגים ומשתלה, צאן, רפת, לול: בחקלאות 
–י "ומג, "עץ הדעת"-שלימים הפך ליסעור אלקטרוניקה , רהיטים

,  משותף עם קיבוץ עין המפרץ-גידולי שדה יען , כיום. מפעל לגרביים
תחנת  , מערכת חינוך, לול, רפת, אפרסמון ואבוקדו, מטעי רימונים

בשנת  , הקיבוץ עבר תהליך של הפרטה2000בשנת . דלק ובית סיעוד
לקיבוץ  הפך -2007התחיל בתהליך נרחב של קליטה ובשנת -2003

זהו תהליך  . מתחדש הנמצא בתהליך של צמיחה דמוגרפית ופיתוח
התהוותה של קהילה חדשה המשמרת את ערכי העבר אך גם 

,  שיח תמידי בנושאי הליבה-תוך קיום דו, משתנה ומתחדשת
ערכיו  , חבריו, חיזוק הזיקה לקיבוץ, אינטגרציה בין כל החברים

.  ומוסדותיו



כישור  

בתחומי המועצה האזורית  , כישור הוא קיבוץ וכפר קהילתי בגליל
ומשתייך לקיבוץ  1976נוסד בשנת , צפון מערבית לכרמיאל, משגב
שהוא כפר לאנשים עם צרכים  " כישורית"במקום פועל כפר . הארצי

,  שתי הקהילות. ההתפתחותי והרגשי, מיוחדים בתחום הנפשי
מהוות ביחד מודל שילובי ייחודי בו גרים זה לצד זה  , כישורית וכישור

הזה מאפשר לבוגרים  החיבור . ובעלי צרכים מיוחדים" רגילים"אנשים 
,  פעמים רבות במהלך חייהם ניכורבעלי צרכים מיוחדים אשר חוו

.לחוות שייכות חברתית ושותפות קהילתית,בדידות והרחקה



כפר מסריק

ִריק הוא קיבוץ מתנועת הקיבוץ הארצי בגליל המערבי  -כְַּפר ַמסָׁ
, 1940שהוקם בשנת , הקיבוץ. ליד נחל נעמן, הנמצא בשפלת עכו

תומאס  , כוסלובקיה'נקרא על שמו של הנשיא הראשון של צ
תעשיה ועבודת חוץ של , הקיבוץ מתקיים על חקלאות.מסריק
גידולי שדה ומטעים מגוונים וכן : ענפי החקלאות העיקריים. חבריו
מפעלי קרטון מודפס לאריזה  : התעשייה כוללת. לול ומדגה, רפת

הקיבוץ נמצא כיום בתהליכי התחדשות  . ותעשיות אלקטרוניקה
,  (הפרטה)הפרט ושינוי שעיקרם הגברת העצמאות הכלכלית של

תרבות  , בריאות, על ערכי ליבה שיתופיים בחינוךתוך שמירה
.ורווחה



כברי

נוסד בשנת  . מ ממזרח לנהריה"כארבעה ק, קיבוץ בגליל המערבי
ליד הקיבוץ  . לתנועה הקיבוצית-ם וכיום "השתייך לתק, 1949

עין שפע ועין  , עין גיח, עין צוף: נובעים ארבעה מעיינות טבעיים
שמהם הקיבוץ והמושבים הסמוכים לו מקבלים את  , השיירה

קיבוץ כברי הינו קיבוץ מתחדש אשר נמצא  , כיום. המים
מטעי בננות  , בתהליכים שונים של תמורות כלכליות בקיבוץ 

,  "כבירן"מפעל יציקות מתכת בשם , ואבוקדו גדולים ומצליחים
מסעדה  , מקבוצת פלסאון תעשיות" ריאון"מפעל פלסטיק בשם 

.  וצימרים



כפר המכבי  

כפר המכבי הינו קיבוץ הממוקם דרומית לקריית אתא בעמק  
הקיבוץ שייך למועצה האזורית זבולון והוא הוקם בשנת  . זבולון
".  המכבי הצעיר"אנשי , כיה'על ידי עולים מגרמניה וצ1936

הקיבוץ ידוע בכך שהאוכלוסייה המתגוררת בו מורכבת מתלכיד  
"  גדלים יחפים"ילדי המקום . איכותי של הישראליות במיטבה

והערכים הישנים של בית אבא כגון ציונות והגשמה עצמית  
תושבי הקיבוץ נהנים  , כמו כן. נמצאים תמיד כעננה מעל המקום

.  מנופים מקסימים ומקרבה לחוף הים ולחיפה



לוחמי הגטאות 

מדובר  . לוחמי הגטאות הינו אחד הקיבוצים המפורסמים בישראל
הקיבוץ  . 1949בקיבוץ השוכן בגליל המערבי ואשר הוקם בשנת 

במקום פועל  . פרטיזנים וניצולי שואה, הוקם על ידי לוחמי גטאות
פועל  , כמו כן" .הגטאותבית לוחמי "–השואה לתולדות מוזיאון 

וכן אולם תצוגה בו ניתן להתרשם  " טבעול"בקיבוץ גם מפעל 
חתן פרס ישראל  , האמן משה קופפרמן, מיצירותיו של חבר הקיבוץ

גם לוחמי הגטאות נמצא  , בדומה לקיבוצים רבים בישראל. לציור
,  למרות ההפרטה המיועדת. בשנים האחרונות בתהליכי הפרטה

הקהילה במקום עדיין נחשבת לקהילה קיבוצניקית מהזן הישן  
חברי לוחמי הגטאות מקפידים לנהל קהילה חמה ותוססת  . והטוב

.  המשלבת בין וותיקים וצעירים ובין עולים חדשים לילידי הארץ



מצובה

דרומית לשלומי ויער  , קיבוץ מצובה ממוקם בין נחל בצת לנחל כזיב
קיבוץ מצובה הוא אחד היישובים המקסימים ביותר בגליל  . חניתה

נמצא  , שנה80-אשר עלה על הקרקע לפני כ, הקיבוץ. המערבי
.  מ מגבול ישראל לבנון"בבקעת שפע בסך הכל כארבעה ק

אוכלוסיית מצובה מורכבת מוותיקים אשר נמנים על בני דור 
-מאז תחילת שנות ה. וכן ממשפחות צעירות עם ילדים, המייסדים

למרות  . מצובה עובר תהליכים שונים של הפרטה והתחדשות2000
החברים במצובה מקפידים לשמר  , השינויים הכלכליים הדרמטיים

.ערכיתקיבוצית באדיקות את היותם חלק מקהילה 



סער

הוא ממוקם על גבעת כורכר בין . 1948קיבוץ סער הוקם בשנת 
בעשור האחרון עבר הקיבוץ שורה ארוכה  . נהריה לראש הנקרה

.  של תהליכי רפורמה עמוקים ששינו את אורח החיים בו לבלי היכר
חלקם  ,נפש400-בתי אב בהם כ170-כיום מונה אוכלוסייתו כ

.  חברי קיבוץ וחלקם משתכני קבע בשכונת ההרחבה

כל האוכלוסייה מאורגנת במשותף באגודה שיתופית להתיישבות  
בין  .מפעל תעשיה,  יחד עם קיבוץ עברון, הקיבוץ מקיים. קהילתית

השאר מתפרנסים חברי הקיבוץ מחקלאות מסוגים שונים וענפי  
.בעלי חיים מסורתיים כמו לול ורפת



עברון

מייסדיו היו עולים  . 1945-ועלה על הקרקע ב, 1937-הקיבוץ הוקם ב
מאוחר יותר הצטרפו אליהם גם . מפולין ומטרנסילבניה, מגרמניה

ח ומקום  ”היה בסיס של הפלמ40-בראשית שנות ה. עולים מבולגריה
בשנים האחרונות עובר קיבוץ עברון תהליכי  . מסתור למעפילים

תוך שמירה על מרכיבי השותפות והשוויון הקיבוצי ונחשב  , הפרטה
.כקיבוץ מתחדש

הוא  , הפרנסההעיקרי בקיבוץ עליו מתבססת רוב הענף 
אתר  : ענפים נוספים הם. אוטומציה בהולכת נוזלים-"ברמד"מפעל

עסקים קטנים ומקצועות  , ענפי חקלאות, קאנטרי גן עברון, הטמנה
.חופשיים



עין המפרץ  

שחלמו על  , פולין–בידי קבוצת צעירים מגליציה , גלים בחיפה-על חוף בת1930קיבוץ עין המפרץ נוסד בשנת 
עברו  , שנים התמודדו המייסדים עם קשיים רבים8במשך . שכונת עובדים במפרץ חיפה: הקמת קיבוץ עירוני

על גדות נחל הנעמן והביצה שהקיפה  , עלו על הקרקע במקומו הנוכחי של הקיבוץ1938לקריית חיים ובשנת 
בו , עין המפרץ היה תמיד קיבוץ שהאמין בשיתוף ובשוויון בין חבריו וחתר כל שנותיו להיות בית לחבריו. אותו

החליט הקיבוץ על חזון חדש  2004בשנת . יושר וכבוד האדם, מתקיימת חברה דמוקרטית המושתתת על הוגנות
תוך שמירה על עקרון הערבות ההדדית בתחומי החיים  , והוא עובר תהליכי שינוי לכיוון היותו קיבוץ מתחדש

מפעל לייצור מוצרי  , מקורות ההכנסה העיקריים של הקיבוץ הם שני מפעלים. השונים ושותפות באמצעי הייצור
,  פרדס, מדגה, רפת: כמו כן קיימים בו ענפי חקלאות שונים"(. עטיפית)"ומפעל למוצרי פלסטיק "( א.מ.י)"אריזה 

.גידולי שדה ומטעים



פרוד

.  מ"התקי "בידי עולים מהונגריה וטרנסילבניה וע1949נוסד בשנת 
.  מספר שנים הצטרפו ליישוב עולים מאורוגוואי וארגנטינהלאחר 

350-כ כ"חברי קיבוץ ובסה80מתוכם , משפחות100–בקיבוץ כ 
בתוך הקיבוץ נמצא בית  . נפשות המתפרנסות מענפי המשק והתעשייה

הקיבוץ  . בו לומדים גם ילדי הקיבוץ" גליל-נוף"הספר האזורי היסודי 
בין כרמיאל לצפת ושמו כשם יישוב יהודי מימי  866ממוקם על כביש 

עם . פרודיה–שנשתמר משמו של הכפר הנטוש באזור , התלמוד
לזכר אחד ממנהיגי הגרעין שנספה  , "גרדוש"הקמתו נקרא היישוב 

.בשואה



ראש הנקרה 

.  לבנון-הינו הקיבוץ הצפוני ביותר בגליל המערבי והוא נמצא סמוך לגבול ישראל1949ראש הנקרה הוקם בשנת 
ניצולי שואה וילידי  , ח"והפלמהמייסדים הם שתי קבוצות לוחמים משוחררים מעליית הנוער חניתה 

ראש הנקרה הינו אחד הקיבוצים היחידים במדינה אשר  . אליהם הצטרפו בהמשך בוגרי תנועות הנוער,הארץ
מדובר אפוא  . הקיבוץ נמצא בסמוך לשמורת הטבע ראש הנקרה. קרבתם לחוף הים נמדדת במטרים ספורים

.  בשמורת טבע מרהיבה ומיוחדת אשר נמצאת על קצהו הצפוני ביותר של החוף הישראלי לים התיכון

לול  , משתלות, מטעים: חקלאות -תעסוקה בקיבוץ . קיבוץ בהפרטה מלאה עם דגש על חיי קהילה ואיכות חיים
.מעבדה לריבוי צמחים-”ן”תרביות רה”: תעשייה. רכבל, מסעדה, אתר התיירות ראש הנקרה: תיירות. ורפת



רגבה 

,  הוא הפך למושב שיתופי1949-אך ב, תחילה הוקם המקום כקיבוץ
משום שהעולים מגרמניה לא הסכימו לוותר על השגרה 

.  המשפחתית לטובת לינה משותפת של הילדים מחוץ לבית
הצטרפו לבני דור המייסדים משפחות ישראליות  , במרוצת השנים

האוכלוסייה במקום  , כיום. מכל רחבי הארץ וכן עולים חדשים
המקיימת אורח חיים חילוני  , מרכיבה קהילה משפחתית וחמה

.  וליברלי

הופרט המושב  2002בשנת , 1997ההפרטה במושב החלה בשנת 
-" מטבחי רגבה:"ענפי משק עיקריים במושב הם תעשייה . סופית

מפעל לייצור תבניות ליציקת פלסטיק  -" רגבה קל", מפעל רהיטים
,  לול רבייה ופיטום, רפת לחלב וגידולי בקר לבשר: וחקלאות 

.פרדס וגידולי שדה, אבוקדו



רמת יוחנן

ממזרח  , שנמצא בעמק זבולון, רמת יוחנן הינו קיבוץ ותיק ומבוסס
כלכלת הקיבוץ מבוססת בעיקרה על חברת פלרם  . לקריית אתא

ענפים אחרים התורמים לחוסנו הכלכלי של . 1963-שהוקמה ב
חוות לולים לפיטום תרנגולות אשר זוכה להצלחה  : הקיבוץ ביניהם

2016-החווה עברה הגדלה ב. בקרב משקי הצפון בשנים האחרונות
לול רבייה להטלת ביצים מהן בוקעות  . לולים7-וכיום מונה כ

נגריית רמת יוחנן אשר עוסקת  . 2015הוקם בשנת –מטילות חדשות 
בבניית רהיטים ומטבחים ובנוסף בונה משטחי סחורה לחברת  

במהלך השנים נולדו ברמת יוחנן מנהגים ייחודיים אשר באו  . פלרם
ברמת  . לידי ביטוי בטקסים חגיגיים אשר נערכו בחגים החקלאיים

יוחנן עדיין ניתן לראות שרידים של ההגנה העברית של לפני הקמת  
עמדות שמירה מבטון מזוין אשר שימשו  3-בקיבוץ פזורות כ. המדינה

.להגנת היישוב מפני פורעים



שבי ציון

המושב הפסטוראלי שבי ציון שוכן בגליל המערבי על הדרך לעכו  
היישוב נוסד במסגרת מבצע חומה  . ונושק לרצועת חוף יפהפייה

.  על ידי עולי העלייה החמישית מגרמניה, 1938ומגדל באפריל 
המתבסס על חקלאות גידולי  , היישוב הוקם כמושב חקלאי שיתופי

טבע פראי , היישוב משלב בין חופי ים. שדה ומשק בעלי חיים
מתושבי היישוב חברים באגודה חקלאית  40%-כ. והיסטוריה

,  (בשותפות)רפת , "פ.צ.ש"שמחזיקה במפעל הפלסטיק , שיתופית
כמו כן קיים אזור של ". חופית"מטעי אבוקדו ובמלון , גידולי שלחין

.  השייך גם הוא לאגודה השיתופית, עסקים קטנים



שמרת

2-וכ4בסמוך לכביש , קיבוץ שמרת הינו קיבוץ השוכן בגליל המערבי
במאי  , המושב הוקם בסמוך לקום המדינה. מ בלבד מחוף הים"ק

מקימי המושב היו פליטים מאירופה אשר הגיעו לאחר השואה  . 1948
רבים ממקימי המושב  . לארץ ישראל על מנת לבנות ולהיבנות בה

נמנו על הפרטיזנים ולוחמי החופש אשר לקחו חלק במאבק הפעיל  
הצטרפו לבני דור המייסדים  , במרוצת השנים. כנגד הנאצים ועוזריהם

,  לדוגמא)ישראלים נוספים וביניהם עולים חדשים ממקומות נוספים 
הקהילה במקום מורכבת  , כיום. וישראלים ותיקים( צפון אמריקה

ממגוון רחב ביותר של הציבוריות הישראלית ומדובר ממש בקיבוץ רב 
אופיו החילוני של הקיבוץ נשמר לאורך השנים וכך , עם זאת. תרבותי

,  כותנה: אנשי הקיבוץ מתפרנסים מחקלאות . הוא פועל גם היום
.כפריחופשית ומאירוח צניחה , פטימיםלול , רפת לחלב, אבוקדו



לוטם

והוא ממוקם  1978היישוב הקהילתי לוטם נוסד כקיבוץ בשנת 
של בגובה , החילזוןבלב שמורת הר ,שבצפוןבבקעת סכנין 

הקיבוץ הוא יישוב  1996משנת . מטרים מעל פני הים350-כ
כפרי המתנהל כאגודה   ,חילוני, זהו יישוב יהודי: קהילתי

חלק גדול , הוא מורכב ממגוון רחב של משפחות.שיתופית
לתושבים שותפות ומעורבות  . קיבוצים ומושביםמהם יוצאי

מנהלת ואחראית לרוב  הקהילה: קהילתית ותרבותית , חברתית
ניהול היישוב מתבצע באמצעות פעילות  .פעילויותיה

.התנדבותית



פלך

מאז עבר מספר  . 1982-ב’ השומר הצעיר’ידי גרעין -קיבוץ פלך נוסד על
בתחילת שנות התשעים פלך יושב על ידי יוצאי ברית  . גילגולים
כיום מתגוררות בפלך מספר  . חלקם נמצאים שם עד היום, המועצות

הוגדר  2001בשנת . בוגרי תנועת השומר הצעיר, צעירים30-משפחות וכ
בשנים  . ידי תנועת השומר הצעיר כיעד הגשמה לבוגריה-קיבוץ פלך על

בקיבוץ פלך מספר ענפי . האחרונות עלו לקיבוץ עשרות בוגרי התנועה
לול ומטע קיווי אשר בהם עובדים חברי הקיבוץ  , כגון רפת, עבודה

.וחברי קהילת הבוגרים



תובל

קיבוץ תובל ממוקם על מצוק מרהיב המשקיף אל בקעת בית  
קהילת תובל  . גוש שגב ונופי הגליל התחתון, כרמיאל, הכרם

,  היא רב תרבותית פלורליסטית ברוח קיבוצית עם דגש על האדם
חיי הקהילה התרבותיים מסמלים את ערכי  . התרבות והנוף

הישוב באמצעות חגים ואירועים משותפים המחברים את חברי  
היישוב שוכן במרומי הר ממנו נשקף נוף מרהיב  . הקהילה זה לזה

כאשר ביישוב עצמו משמרים ומטפחים את הסביבה  , עיניים
, רפת, אירוח כפרי, בתובל מרכז סמינרים. המאפיינת את המקום

.כמו כן קיימים במקום עסקים פרטיים, מטע קיווי, לול


